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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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Apresentação dos organizadores 

Motivados em apresentar resultados de suas pesquisas e debatê-las, via 

intercâmbios de ideias acerca de questões relativas a estudos sobre imagens 

midiáticas e a midiatização de imagens, dezenas de pesquisadores, atuantes em 

diferentes áreas do conhecimento e estágios de formação, integraram as seis 

sessões do Seminário Temático Imagens midiáticas e midiatizadas – 

temporalidades e historicidades. Esse integrado às atividades da oitava versão 

do Encontro Nacional de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e da quinta do 

Encontro Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM), organizados sob 

o título “Imagens Flutuantes”, promovido pelo Laboratório de Estudos Domínios 

da Imagem (LEDI), da Universidade Estadual de Londrina (UEL), ocorridos em 

maio de 2021.  

Assim, os capítulos a comporem este livro são resultantes de 

comunicação de pesquisas apresentadas por seus autores no Seminário 

Temático acima mencionado. Em conjunto, os textos refletem o acurado 

intercâmbio de ideias suscitados quer em termos das férteis e candentes 

temáticas enfocadas quer dos profícuos investimentos teórico-metodológicos 

para o desenvolvimento das pesquisas apresentadas. Além de uma série de 

informações e considerações sobre o estatuto das múltiplas fontes imagéticas 

consultadas/analisadas pelos pesquisadores/expositores, assim como sobre o 

arquivamento e acesso a elas. Elementos que, de resto, dizem respeito tanto ao 

nível de conscientização da sociedade ou grupos sociais/coletividades 

específicos quanto de políticas públicas com relação à 

consecução/manutenção/ampliação de arquivos imagéticos e do acesso a eles 

sob bases democráticas e do direito cidadão.      

Ao leitor são disponibilizadas páginas que reúnem o perscrutar, 

compreender e explicar acerca de diferentes e diversificadas imagens midiáticas 

e midiatizadas que conseguiram figurar ou as que intentaram constar no 

repertório imagético da sociedade contemporânea. Mas, também, páginas 

dedicadas à análise de imagens que integram ou tentaram integrar repertórios 

próprios de distintos grupos sociais e/ou coletividades.  

Ambos os repertórios imagéticos atrelados a nodais questões da ordem 

social, política, cultural-artística e do comportamento, bem como imagens 



7 
 

produzidas em interfaces destas ordens, quer no tempo imediato quer no 

passado recente. Registrados em suportes midiáticos desde o impresso e a 

fotografia, passando pelo filme e vídeo, até o digital, ou, quando não, sob 

intersecções entre diferentes linguagens e mídias.  

E os capítulos deste livro são verdadeiros e férteis exercícios voltados a 

localização e reflexão de temporalidades e historicidades das imagens midiáticas 

e midiatizadas ou conjuntos delas, bem como a elementos e móveis investidos 

no seu produzir, divulgar e, quando possível, de suas múltiplas recepções. Enfim, 

o livro se constitui num mapa a reproduzir algumas vias pavimentadas, outras 

tantas veredas em exploração e, mesmo, rotas ainda em planejamento com 

vistas ao trilhar do longo caminho de pesquisa sobre a vastidão de imagens 

midiáticas e midiatizadas, cujas temporalidades e historicidades podem 

funcionar, de uma maneira ou outra, como bússolas ou sinalizações para o 

avançar em tal jornada.          

Como coordenadores do Seminário Temático registramos nossos 

sinceros agradecimentos à Comissão Organizadora do VIII ENEIMAGEM e V 

EIEIMAGEM tanto em razão da aceitação de nossa proposta de Seminário 

Temático quanto pela eficaz infraestrutura disponibilizada à sua realização. E 

parabenizamos à Comissão Organizadora, com destaque ao coordenador do 

evento, professor Richard Gonçalves André, pela inovadora e qualificada 

organização da dupla de eventos na modalidade remota que, diga-se, manteve 

em alta conta o intercâmbio de ideias com qualidade entre os seus participantes, 

quer quando de conferências e mesas redondas quer de cursos/oficinas e 

sessões de comunicação de pesquisa. 

Por fim, na qualidade de organizadores deste livro, registramos nossos 

agradecimentos à Comissão Editorial dos Eventos pela oportunidade desta 

publicação.  

Agradecemos de igual modo a autores/autoras cujos textos integram esta 

coletânea. Seus textos, de uma maneira ou outra, comprovam o avanço dos 

estudos acadêmicos sobre a imagem no Brasil. 

     Áureo Busetto 

Cássia Rita Louro Palha 

José Rodolfo Vieira 
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Imagens midiáticas e midiatizadas entre temporalidades e 
historicidades – prólogo 

 
Áureo Busetto1 

Cássia Rita Louro Palha2  
 

No isolamento social, adotado como medida preventiva à proliferação do 

Covid-19, e a par do consequente avolumar-se do consumo das infovias, 

imagens midiáticas e midiatizadas revelaram, mais uma vez, seu poder na 

comunicação, tanto à social quanto à interpessoal. Momento pandêmico e 

comunicacional que, de maneira geral, reposicionou a percepção acerca da 

intensa presença das tecnologias de comunicação e informação e da potência 

delas quanto à produção, difusão e ao uso de imagens. Ainda que, sem dúvida, 

o sentimento geral de tal quadrante se ancorasse, em grande medida, em 

elementos e móveis do excepcional momento daquele presente imediato.  

Do ponto de vista dos estudos de imagens midiáticas ou midiatizadas, 

vários aspectos do fenômeno comunicacional desenrolado sob a pandemia do 

Covid-19 guardam melhores   entendimentos e compreensões quando 

posicionados à luz de temporalidades e historicidades atinentes às atividades do 

comunicar-se socialmente, a remontarem e desenroladas em diferentes e 

variadas relações espaço-temporais na trajetória da humanidade. Atividades a 

englobarem historicamente a comunicação midiática massiva decisivamente 

avançada no século XX, mas a contemplar, também, tantas outas formas e 

dinâmicas investidas à comunicação social por diferentes grupos humanos e 

sociedades ao longo dos tempos.    

Temporalidades colocadas em causa com base na perscrutação e análise 

sobre nodais elementos e móveis a demarcarem específicas relações 

comunicacionais ocupadas com a produção e difusão de imagens, bem como os 

seus usos e consumos. Dados a conhecer nos vários períodos ao longo do 

caminhar da humanidade, segundo suas estruturas e dinâmicas que, sob a 

perspectiva de interseções entre a dimensão sociocultural e a tecnológica, se 

ocuparam com o fazer da mídia quanto com práticas e dinâmicas 

 
1 Docente do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da FCL-
UNESP/Assis. 
2 Docente da Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFSJ.  
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comunicacionais sociais encetadas com o emprego de imagens, quer em termos 

da exposição/disposição quer da circularidade delas.  

Historicidades que visam transcender problemáticas de pesquisas 

baseadas em determinações e/ou no diretamente observado na produção e 

difusão de imagens midiáticas e midiatização das imagens. Logo, questões de 

pesquisas a focalizar as múltiplas interpretações/dotações de sentidos ao fazer 

da mídia, a par, dentre outras atividades, do seu produzir e difundir imagens, e 

às tantas práticas e dinâmicas da comunicação social encetadas anteriormente 

à mídia massiva, inclusas as suas atividades ocupadas com a elaboração, 

disponibilização e circulação de imagens. Dotações de sentidos engendradas, 

em ambos os casos, via confrontações espaço-temporais, fossem investidas, 

integral ou parcialmente, e fossem, mesmo, refutadas ao amplo âmbito da 

comunicação social - universo maior e mais desdobrado historicamente em 

comparação ao mundo midiático – e do seu elaborar e divulgar  imagens. 

É compreensivo que em termos cronológicos e de problemáticas de 

pesquisa sobre imagens midiáticas e midiatizadas haja ampla convergência ao 

foco principal dos estudos da(s) mídia(s), ou seja, a comunicação social massiva. 

Essa demarcada pelo produzir, difundir e consumir de informação, conhecimento 

e entretimento em larga escala. Ademais, os estudos sobre mídias têm 

ancorado, mormente, seu foco temporal e o seu elencar de questões de 

pesquisas ligados ao presente imediato, dados os avanços exponenciais e a 

expansão constante das infovias no domínio da comunicação social. E quando 

abordam recuos temporais pouco vão além dos anos de 1920. Porém, não 

raramente tais pesquisas são investidas de limitadas perspectivas históricas – 

como a sucessão cronológica de fatos e/ou a busca da origem, por exemplo –, 

as quais, há quase cem anos, se encontram suplantadas pela área de pesquisa 

em História.   

Recuo temporal compreensível, em parte. Afinal, o termo “mídia” teve seu 

primeiro registro naquela década, vindo à lume para denominar, primeiramente, 

a estrutura da comunicação massiva, então, crescente. Entretanto, o caminho 

dos estudos sobre as mídias na remontagem até os anos 1920 tende a ser 

iluminado pelo brilho de avanços das chamadas mídias eletrônicas.  
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Avanços naquela década eram processados e efetivados no âmbito do 

cinema e da fonografia, com o início do rádio, além de experimentações tecno-

científicas a projetar a possibilidade de operação da TV aberta – cujas emissões 

regulares, ainda que de maneira limitada, se iniciariam em meados dos anos de 

1930 na Alemanha e Grã-Bretanha e no final daqueles nos Estados Unidos, com 

os dois primeiros países a seguirem sob o modelo público de TV e o último adotar 

o modelo privado/comercial, assim como, respectivamente, tinham modelados a 

operação do rádio. Tudo a par do desenrolar da mídia impressa a funcionar sob 

o modelo imprensa-empresa que – calcada na fixação da notícia/informação 

como mercadoria, vazada sob pretensa objetividade e neutralidade, visando o 

maior número de leitores possível – se valia e, mesmo, necessitava - frente à 

inicial concorrência com o rádio – da adoção de inovações tecnológicas de 

informação e comunicação. Como era o caso da radiofotografia, a contribuir no 

estampar de melhores e mais variadas imagens nas páginas de jornais e 

revistas.  

Contudo, processo e consecuções permeados por diferentes dotações de 

sentidos, quer à mídia em geral quer às eletrônicas ou cada tipo dessas, 

engendradas, difundidas e defendias em múltiplas confrontações espaço-

temporais. Significações advindas e circunscritas a interesses desde círculos 

tecno-científicos e cultural-educativos, passando ao de grandes corporações 

privadas do ramo midiático e ao da política (Estado e governos), até ao dos 

potenciais receptores. Público, ademais, a ser configurado, paulatinamente, 

como massa, sob signos a dotá-lo de homogeneidade, em franca oposição à 

série de latentes heterogeneidades comportadas entre leitores, ouvintes e 

espectadores.  

Sem se esquecer que com a operação do rádio, iniciada na década de 

1920, e a da televisão, nos anos de 1930, várias projeções eram lançadas quanto 

às suas finalidades, oriundas desde o âmbito bélico/militar e estatal até o do 

entretenimento, passando pelo tecno-científico e educativo-instrucional. Muitas 

das quais expressas por meio de platitudes sobre a melhoria das condições 

humanas – sobremodo em termos da difusão e popularização do conhecimento 

–, muitas das quais tinham sido endereçadas, bem outrora, à mídia impressa – 

sucessivamente livro, jornal e revista ilustrada – e, então, mais proximamente, 

ao cinema e à fonografia.   
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De qualquer forma, tinha-se matizada a noção de que a finalidade e 

operação da radiodifusão (rádio e televisão) se estabeleceria – como ainda hoje 

o é – sob relações entre a sociedade e o Estado, mediadas pela ação política. 

Até porque ficara estabelecido universalmente que o espaço eletromagnético – 

necessário à transmissão das ondas hertzianas – era da propriedade do Estado, 

o qual, mediante concessão de serviço público, permitiria a exploração da 

radiodifusão fosse na sua forma pública fosse privada/comercial. Sob esta última 

ordem eram operadas editoras, empresas jornalísticas, companhias 

cinematográficas e indústria fonográfica. Ainda que em algumas nações o 

Estado se incumbisse, temporária ou permanentemente, em operar tais 

atividades midiáticas, quer de maneira central quer complementar às encetadas 

pela iniciativa privada naqueles setores midiáticos. Contudo, mídias privadas não 

isentas de serem pontuadas e, quando não, pautada pelas relações entre 

sociedade e Estado, desenroladas e definidas no âmbito político. Tem-se, aqui, 

um ponto basilar e permanente nas relações entre a produção e difusão de 

imagens midiáticas e midiatizadas e a dimensão do político e a econômica.    

 À luz do pensar e refletir a história da comunicação social na perspectiva 

intersecional entre a dimensão tecnológica e a sociocultural, o historiador francês 

Jean-Nöel Jeanneney (1996) e os britânicos Asa Briggs e Peter Burke (2004) 

asseveram - sob termos distintos, mas convergentes - haver apenas sentido em 

se fazer uma história da mídia quando se está a fazer, concomitantemente, uma 

história social e cultural. Logo, história da mídia distante de qualquer 

determinismo, a começar pelo tecnológico.  

Ademais, Jeanneney (1996) destaca questão fundamental ao 

desenvolvimento de pesquisas históricas sobre as mídias eletrônicas: 

precariedades e limitações no arquivamento de fontes/conteúdos radiofônicos 

ou televisivos e sorte de dificuldades de acesso de seus acervos; contrariamente 

aos acervos de edições de jornais e revistas. Em outro texto, Jeanneney (1998) 

incita aos historiadores a deixarem de tratar fontes/conteúdos audiovisuais 

demasiadamente sob fontes escritas, mantendo, assim, subsumida as análises 

detidas sobre elementos próprios à linguagem audiovisual - cujas expressões, 

conceitos e dinâmicas podem ser conhecidos e compreendidos à luz da 

interdisciplinaridade.  
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E Burke e Briggs (2004) propõem aos estudiosos da comunicação 

considerarem a história e aos historiadores levarem em conta seriamente a 

comunicação, incluso a teoria da comunicação. Além de preconizarem a 

necessidade de que pesquisas dos meios de comunicação social se desenrolem 

à luz da interdisciplinaridade. Orientação que, acreditamos, seja crucial e fértil 

estendê-la a estudos de imagens midiáticas ou midiatizadas.  

É certo que ao longo do século XX, o mundo foi, sucessiva e 

grandemente, tocado por imagens (re)produzidas e veiculadas/difundidas pela 

mídia. Avançada em variedade de tipos, tamanho, abrangência, diversidade de 

modos de operação e público, a mídia em conjunto multiplicou em muitas vezes 

a quantidade e pluralidade de imagens a circular no mundo, quando 

confrontadas as muitas e anteriores práticas e dinâmicas de comunicação social.  

Quer imagens relativas ao presente vivido quer as de tempos idos, 

próximos e bem distantes, assim como do futuro, fossem no intento de 

representar o real fossem no de substanciar o imaginado. Dirigidas tanto ao 

grande público quanto a públicos específicos, tanto configurados por 

especificidades do conhecimento e da ciência quanto pelos chamados “nichos 

de consumidores” - prenhes de distinções eletivas múltiplas com ancoragens 

socioculturais. Da produção/difusão/circularidade de imagens originalmente 

restrita a um único tipo de mídia à interseccionalidade entre diferentes meios de 

comunicação social. Ademais, imagens integradas à vida cotidiana que, por 

várias vezes, atestaram o seu relativo potencial em influir nas formas de ver e 

apreciar o mundo social e de nele agir por diferentes e diversos agentes sociais, 

individuais ou coletivos. Iguais marcadores socioculturais de ordem cognitiva e 

da prática capazes, também, de impactarem/influírem no produzir, difundir e 

receber das imagens a pulularem no efêmero do cotidiano ou retidas pela 

memória, quer a de indivíduos quer a de conjuntos desses, ou a de coletividades 

e grupos sociais e, mesmo, da sociedade como um todo, tanto em âmbito 

nacional quanto internacional.   

Enfim, o mundo no correr do século XX se viu, cada vez mais, tocado e 

atravessado por imagens midiáticas e midiatizadas, cuja produção ganhara 

tecnologias a permitirem a instantaneidade e difusão massiva, diferentemente 

de condições desfrutadas em anteriores períodos históricos por 

práticas/dinâmicas da comunicação social ou mídias então operadas. Imagens 
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que, logo, passariam a dispor de melhores e mais apropriadas condições de 

preservação e arquivamento. Condições a proporcionar a constituição e 

manutenção de acervos imagéticos tanto da ordem privada quanto pública. 

Expedientes possíveis em decorrência, ao mesmo tempo, de avanços 

tecnológicos para tanto e do arraigamento da noção de que os conteúdos das 

imagens midiáticas e midiatizadas servissem - para além do satisfazer 

curiosidades, saciar nostalgias e entreter - como mananciais de elementos 

significativas à constituição de identidades individuais, familiares, grupos e/ou 

classes sociais e, mesmo, de nações ou supranacionais, como, por exemplo, no 

caso constituição da União Europeia   

Assim, de um lado, entravam em cena acervos e arquivos de imagens 

midiáticas e midiatizadas devotadas às identidades nacionais, porém, 

organizados e mantidos por interesses de segmentos sociopolíticos dominantes, 

servindo-lhes para reforçar elementos e móveis cabíveis em nacionalidades 

favoráveis aos do seu mando. E, de outro lado, acervos e arquivos das 

corporações midiáticas comerciais, atuando, em íntima colaboração com o poder 

político e do dinheiro privado, na sustentação dos pilares do status quo. Ainda 

que alguns elementos deste - salvo os basilares - sejam, por vezes, enquadrados 

pelas corporações midiáticas comerciais sob o ângulo da 

modernização/atualização. Sem, contudo, movimentações que levem à corrosão 

de visões, apreciações do mundo social e ações neste favoráveis a segmentos 

sociais dominantes, assim como o carcomer de elos das correntes que atrelam 

firmemente os interesses de empresas midiáticas comerciais aos do poder 

político e econômico. E, dentro do horizonte comercial e institucional, acervos 

imagéticos de empresas midiáticas a se constituírem em mercadoria e a servirem 

de móveis à história/memória oficial delas. Nesta frente, objetivando posicionar 

as empresas midiáticas como necessárias e úteis ao bem e avanço da sociedade 

em que operam, sempre, sistematicamente despistando ou ocultando toda e 

qualquer imagem, ou informações e dados de outra natureza, a contrapor-se à 

posição pretendida.      

Mas tal roteiro de produção e preservação de imagens midiáticas e 

midiatizadas enfrentaria, ainda que tardiamente, antagonismo de organizações 

e movimentos socioculturais e/ou políticos empenhados na democratização do 

produzir, difundir e arquivar conteúdos imagéticos relativos aos elementos 
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identitários de coletividades e classes dominadas ou discriminadas. Essas que, 

em geral, atravessaram décadas alheadas do acesso a tecnologias de produção 

e difusão de imagens midiáticas ou midiatizadas, consequentemente, ficando à 

mercê de representações imagéticas de suas trajetórias e existências 

elaboradas sob interesses e gostos próprios de segmentos sociopolíticos 

dominantes. Condição a gerar, em larga medida, outro alheamento das camadas 

mais populares ou discriminadas, qual seja: o do poder de decidir sobre a 

organização, disposição e empregos de conteúdos imagéticos sobre e votados 

a elas. Muitas vezes, somado a uma sorte de obstáculos ao acesso delas 

àqueles conteúdos, fossem dispostos em arquivos públicos fossem nos 

particulares sob a propriedade de empresas midiáticas.   

Condições e situações, portanto, em desacordo ao direito à informação e 

comunicação social, assim como o de interpretar informações e dados – incluso 

os de natureza imagética –, quer as de um dado presente quer as do passado. 

Assim, o pesquisador pode perder de vista o indissociável ponto de contato entre 

o produzir e difundir de imagens midiáticas e midiatizadas e a ordem 

sociopolítica, notadamente em termos dos direitos cidadãos. Tanto que, não 

custa lembrar, são direitos abrigados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, elaborado pela ONU e instituído quando de sua instalação no imediato 

segundo pós-guerra mundial. E não por acaso. 

Afinal, a Segunda Guerra, como consabido, foi precedida por farta 

cunhagem e divulgação de imagens favoráveis à inculcação do totalitarismo 

nazifascista. E conflito mundial que, tetricamente, legou à humanidade imagens 

do morticínio em campos de batalha, potencializado pelo avanço de tecnologias 

bélicas, e de o genocídio/Holocausto, muitas delas difundidas ao mundo pela 

mídia posterior e largamente. Conteúdos imagéticos, infelizmente, reatualizados 

por outros tantos conflitos mundo afora ocorridos até hoje. Registrados e 

difundidos pela mídia de maneira quase instantânea a partir da Guerra do Vietnã 

e instantaneamente desde a Guerra do Golfo. 

Salvo, ainda, a repetição de imagens sobre o emprego de armas 

nucleares em conflitos bélicos, como se dera na Segunda Guerra. Aliás, imagens 

das duas denotações de bombas nucleares sob cidades japonesas, em 1945, a 

constar do repertório imagético mundial. E a servirem, ao mesmo tempo, no 

balizamento das relações entre os povos, nutrido pelo terror de se ver a 
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recorrência daquela atrocidade nuclear, e à intensificação do pacifismo. Embora, 

noções e medidas pacifistas nem sempre são sinceramente enunciada e 

efetivamente adotadas, quer por nações quer por organismos 

supranacionais/internacionais a orquestrarem o concerto delas.    

Todavia, imagens em favor à vida, paz entre os povos, compreensão e 

convivência harmoniosa na diversidade, assim como as votadas à denúncia da 

burla e do descaso a tais condições, não cessam de ser reveladas e difundidas, 

constante e pujantemente. E, assim, elas vão se inscrevendo no repertório 

imagético da humanidade no correr dos tempos recentes. Frente a contar, não 

se pode negar, com relativa importância de corporações midiáticas, quer 

públicas quer, mesmo, as de natureza comercial.  

Mas, sem dúvida, frente substanciada devido a integração de múltiplas 

coletividades que, atuantes mundo afora e empenhadas na defesa dos Direitos 

Humanos e do meio ambiente, têm legado - sob o uso mais facilitado e ampliado 

de tecnologias da informação e comunicação – imagens a registrar e expressar 

a diversidade do mundo e as vastas possibilidades de convivência harmoniosa 

entre diferentes coletividades de uma mesma sociedade ou diferentes povos. E 

igualmente imagens referentes ao respeito e cuidado com a natureza e seus 

diversos ecossistemas, muitas a ressaltar práticas e medidas ambientalmente 

sustentáveis. Sem desconsiderar a produção/difusão de imagens, inclusive sob 

novos ângulos e difundidas mais facilmente pelas infovias, a reforçar à 

solidariedade e fraternidade humanas quando do isolamento social necessário 

ao combate do Covid-19. Imagens que tanto enterneceram quanto 

amedrontaram, mas, de uma maneira ou outra, se prestando a elevar e fortalecer 

o espírito para se vencer o mal vivido. Além de simbolizarem à renovação de 

esperanças num caminhar benéfico e harmonioso da humanidade.         

Em outra direção, o presente imediato tem sido tomado por tentativas de 

ideologias autoritárias - que se querem redivivas - para suprimir, suplantar ou 

inferiorizar o repertório imagético acima assinalado. E para tanto, dentre outras 

ações, inundam o mundo com imagens que, ardilosamente, enquadram a vida 

nacional e a dos povos sob a ótica do ódio e da violência. Além de lançarem – 

de forma organizada ou voluntária - imagens sedutoras e de absolutização do 

desenvolvimento tão-somente pela ótica material. Todavia, prenhes de 

despistamentos quanto à sua exclusiva valia aos interesses do dinheiro privado 
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na casa dos bilhões. Esse, consabidamente, bastante concentrado em poucas 

mãos, as quais, há muito tempo, não deixam de dirigir muito de seus capitais a 

corporações midiáticas, quer como publicidade quer, mesmo, na operação delas. 

Daí, o inescapável e candente debate acerca da democratização da mídia se 

estende ao produzir e difundir imagens midiáticas e midiatizadas. O que equivale 

a dizer no estabelecer ou ampliar de dispositivos legais a permitir a sociedade 

como um todo, segundo suas representações, discutir e acompanhar, de 

maneira constante e efetiva, o fazer midiático e seus usos/consumos, bem como 

iguais dispositivos a funcionarem no âmbito internacional.                        

 É certo que facilidades trazidas pela internet em termos de difusão, troca 

e acesso de dados, dinamizaram o emprego de imagens desde a comunicação 

interpessoal até a social, inclusive de abrangência mundial, bem como 

redimensionaram as possibilidades de interface entre imagens 

elaboradas/reveladas desde os tempos mais remotos até o presente imediato. 

Tudo a par de intersecções entre linguagens pictórica/imagética, escrita/textual, 

sonora e audiovisual. Inclusive, facilidades tecnológicas quanto à produção, 

difusão e recepção dos conteúdos audiovisuais, antes amplamente encerrados 

quase exclusivamente às atividades de empresas cinematográficas e televisivas.  

Conteúdos imagéticos interseccionados que emergem num fluxo 

ininterrupto e veloz, elaborados e difundidos quer por políticas – de Estado ou 

governos - ou corporações empresariais quer de maneira colaborativa entre 

grupos socioculturais ou conjuntos de pessoas que, dispersas ao redor do 

mundo, comungam afinidades. Não sem o embaralhar, muitas vezes, os 

elementos relativos à originalidade das imagens, cujas significações precípuas 

são, constante e deliberadamente, ressignificadas, quer a favorecer à concórdia 

democrática, justiça social, vida cidadã e defesa da diversidade humana e 

ambiental quer ao seu tétrico contrário.  

Expedientes que, em oposição aos que dominaram em grande parte do 

século XX, não mais se restringem ao poder de proprietários/concessionários, 

dirigentes e produtores midiáticos, bem como a demais elaboradores e difusores 

de conhecimento e cultura. Posto disponíveis a todos os integrados às infovias, 

como considerado, pioneiramente, por Pierre Levy (1998, 1999). Infovias que, 

mais recentemente, dinamizadas exponencialmente a comunicação social e 

interpessoal via aplicativos constitutivos de redes sociais on-line, ou, largamente, 
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chamadas de redes sociais virtuais, banhadas e nutridas amplamente por 

imagens. Ademais, imagens geradas e difundidas ou reproduzidas/replicadas 

sob a praticidade do uso de um único e portátil aparelho: o smartfone. Esse a 

potencializar altos níveis de mobilidade e interatividade à comunicação social e 

à interpessoal – inclusive, esta realizada mediante desmensurado emprego de 

imagens, quer as oferecidas fartamente pelas grandes corporações 

informacionais quer as da produção própria dos usuários.    

Quadrante tecno-comunicacional a possibilitar a chamada convergência 

midiática, a qual - constituída pelas sofisticadas tecnologias da comunicação 

cibernética e a par do avanço da inteligência colaborativa – tem servido, ao 

mesmo tempo, como concorrente e solução à operação de mídias tidas como 

tradicionais (jornal, revista, cinema, rádio, TV), como caracterizou, com acurácia, 

Henry Jenkins (2008) em seus estudos sobre a cultura convergente. Entretanto, 

tudo a funcionar a par da geração concomitante de uma enormidade de 

dados/informações – inclusive, imagéticos - sobre usos e usuários das infovias, 

coletados via algoritmos. Expediente operado preocupantemente sob pouca 

transparência, em termos de que dados e informações são colhidos, as 

finalidades para tanto, o emprego deles e por quem ou quais 

instituições/corporações. Algoritmos, entretanto, a substanciar e robustecer o 

que se tem chamado de Inteligência Artificial, a qual tem potencializado a 

funcionalidade da denominada internet das coisas.          

A onipresença e dominância da imagem midiática e midiatizada na vida 

cotidiana atual demandam que pesquisadores ocupados com o estudo sobre 

elas, sem descuidar de necessárias abordagens interdisciplinares, busquem 

conhecer e compreender historicamente a formação e os desenvolvimentos das 

diferentes mídias e de suas interseções verificados, sobremaneira, no correr do 

século XX. Por certo, passado recente da humanidade, no entanto, prenhe de 

elementos tecnológicos, processos, práticas, hierarquias, agentes sociais e seus 

interesses, a possibilitar o conhecer, entender e compreender o que tem sido 

feito e, mesmo, o prospectar do devir em termos do produzir, difundir e da 

recepção de imagens midiáticas ou midiatizadas. Inclusive, mediante toda uma 

sorte de avanços tecnológicos a se prestarem a manipulá-las, como o caso mais 

recentíssimo das deepfakes.  
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Assertiva acima que não equivale a desconsiderar recuos temporais mais 

amplos, conformes às exigências da historicidade de cada 

questões/problemáticas de pesquisas específicas em tal âmbito. E, mesmo, o 

desconsiderar de um olhar histórico transcendente à sociedade ocidental 

contemporânea – costumeiramente destacada como referencial-mor nos 

estudos sobre a mídia, quando não, a estadunidense – e à trajetória de 

segmentos socioculturais dominantes e do status quo – aqueles que, ao longo 

da história, foram useiros e vezeiros de imagens para a perpetuação deste. Logo, 

trata-se de louvar estudos dedicadas a visões, práticas e aos usos da 

comunicação social, assim como o seu encetamento via imagens, por múltiplos 

e diversos agrupamentos humanos ou sociedades constituídas no correr da 

história, de povos a habitarem dimensões territoriais tidas como recônditas 

segundo parâmetros ocidentais, bem como de grupos sociais e/ou classes 

mantidos sob condições de subalternidade no vasto tempo histórico.  

Afinal, todo e qualquer ato do comunicar-se, quer sem ou com o emprego 

frequente de mídias eletrônicas e, mais recentemente, das infovias, se inscreve 

na grande chave da história da comunicação, a qual é tão antiga e abrangente 

quanto à da história da Imagem. E em igual abrangência histórica se encontram 

práticas/dinâmicas comunicacionais com base em imagens, posto remontarem 

tempos primevos da humanidade.   

Dotar de historicidade o domínio da imagem midiática e midiatizada no 

presente imediato – tocado amplamente pela ubiquidade das infovias – ou em 

passado recente - enfeixado, grosso modo, no correr do século XX - requer a 

perscrutação, compreensão e reflexão do seu produzir, difundir e da sua 

recepção compreendidas dentro de um campo de possibilidades. E este pode 

ser tanto mais percebido e compreendido quanto mais o pesquisador perscrutar 

proximidades e distanciamentos, continuidades e rupturas, respostas e 

adequações, concentrações e descentralizações, adesões e oposições, desejos 

e frustações, tranquilidades e angústias que perfizeram fazeres midiáticos e os 

usos/consumos de seus conteúdos em relações espaço-temporais a 

transcenderem à específica relação espaço-temporal enfocada na pesquisa, 

tanto na perspectiva do passado quanto do futuro.  
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Sem desconsiderar que projeções sobre o futuro de prática/dinâmicas 

comunicações ou o do fazer da mídia possam ser revelados no mesmo espaço-

tempo enfocado, evidentemente, trazidos a lume sob enunciados de “o poder vir 

a ser”, cujas ancoragem se fazem com base quer em projeções da ordem tecno-

científica e teórica quer em exercícios de futurologia e no livre sonhar. Estas 

duas últimas dimensões, destaque-se, não menos críveis de elementos e móveis 

a revelar percepções e julgamentos relativos à atuação da mídia e a sua 

produção/difusão de imagens em determinada relação espaço-temporal 

enfocada, como, ademais, em outras formas e práticas do comunicar-se 

socialmente a se valerem de imagens.  

E, curiosamente, vários destes sentimentos, apreciações, práticas, ações 

sobre a mídia são registradas e difundidas, em regra, pela mídia, inclusive, por 

meio de imagens. Enfim, trata-se do fazer midiático como objeto da(s) mídia(s). 

Situação que não se pode perder de vista quando dos estudos da(s) mídia(s) ou 

da imagem midiática e midiatizada. Ademais, potencial campo de frentes de 

pesquisas para ambos os tipos de estudos. Evidente, expediente midiático nunca 

isento de valores, a começar pela busca de legitimação social da mídia em geral, 

ou de um tipo de veículo midiático e, mesmo, de uma empresa/corporação 

atuante no setor. Em outros termos, expediente que visa dotar ou reforçar na 

sociedade elementos legitimadores sobre finalidades/objetivos, tipos de 

propriedades, modelos de operação da(s) mídia(s), cuja significativa atuação 

centra-se no produzir e difundir imagens, com vistas a posicioná-las nos 

repertórios imagéticos nacionais ou internacionais quer de um período/uma 

época quer no atravessar dos tempos.   
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Villar Rojas e a exploração da matéria não planificada em 
Counter-Strike 

 
Yuri Gabriel Campagnaro1 

Luciana Martha Silveira2 
Rafael Dias3 

 

Introdução 

Este trabalho faz parte de uma investigação mais ampla que 

desenvolvemos sobre a importância das materialidades para a construção de 

sentidos no meio artístico e a relação que existe entre as noções do senso 

comum sobre as tecnologias, geralmente embebidas num determinismo 

tecnológico, com as noções de mesma ordem sobre o fenômeno artístico, 

geralmente considerando os meios transparentes, totalmente flexíveis e neutros. 

Entendemos que o trabalho do artista argentino Adrián Villar Rojas debate 

de modo especial as questões que envolvem a materialidade e os sentidos, 

combatendo visões deterministas que entendem a técnica como neutra e 

evidenciando processos que muitas vezes ficam ocultos. Nesse sentido, o 

objetivo principal deste artigo é analisar as materialidades que envolvem a 

produção artística, a partir de debates teóricos e da obra de Villar Rojas. 

Para este objetivo, desenvolvemos um estudo sobre as várias dimensões 

da materialidade. Na primeira parte do artigo, falamos sobre os meios e seus 

sentidos, a partir de Paulo Laurentiz e Marshall McLuhan. Em seguida, 

apresentamos os pressupostos das teorias da cultura material a que aderimos, 

em especial as contribuições de Daniel Miller. Então, relacionamos esses 

estudos com as formulações do campo Ciência, Tecnologia e Sociedade, 
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criticando o determinismo tecnológico e a visão de neutralidade da tecnologia. 

Por fim, destacamos as materialidades do digital, tratando-o como um meio e 

não como instaurador de uma nova realidade. 

Na segunda sessão, estudamos a obra de Villar Rojas e suas 

contribuições para este debate, em que as temáticas levantadas na primeira 

sessão são colocadas em contato com as pesquisas estéticas sofisticadas do 

artista argentino, cujas materialidades são expressas na questão espacial, 

temporal e nos elementos usados em seu trabalho, mesmo em sua primeira 

obra, Counter Strike, feita em meio digital, mas com um debate essencial sobre 

a matéria. 

Concluímos que o trabalho de Villar Rojas manipula conscientemente as 

materialidades para construção de sentidos, tratando os contextos, os espaços, 

as temporalidades, as ferramentas e os elementos formadores da obra como 

carregados de prévias determinações que informam. Com isso, evidencia como 

o digital não pode ser visto como imaterial e como os suportes e meios artísticos, 

assim como qualquer objeto e tecnologia, possuem cargas de sentido que 

ajudam a construir nossa subjetividade. A obra Villar Rojas, primeiro num meio 

digital e depois em meios escultóricos e de instalação, investiga exatamente 

essas questões.  

 

2. A matéria e o fazer 

Nesta sessão, tratamos de como os objetos com que nos relacionamos 

são carregados de significados, ajudando a desenvolver nossa própria 

subjetividade. Toda tecnologia traz determinações prévias e códigos 

incorporados nas suas objetividades, que provocam consequências relativas a 

poder e autoridade, portanto, à política. Assim também ocorre com os meios 

artísticos, que não são inocentes nem transparentes, mas cuja materialidade 

importa muito para a construção de sentidos. Mesmo em meios digitais, que 

aparecem a nós como reinos de pura imaterialidade, vê-se uma premente 

materialidade, quanto a suas fisicalidades mas também no que se refere a 

aspectos culturais e sociais. Essas materialidades são escondidas, mas é 

justamente quando não são levadas em conta que exercem maior influência. 
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3. A materialidade dos meios 

Em “A Holarquia do Pensamento Artístico” (1991), Paulo Laurentiz analisa 

o momento da materialização de um trabalho artístico. O autor entende que com 

o desenvolvimento da eletrônica a produção tornou-se mais iconizada, abrindo 

a discussão sobre a questão do material e da materialidade, “sobre a ação do 

homem/artista/produtor em relação à força expressiva da matéria e dos meios” 

(LAURENTIZ, 1991, p. 101). 

Laurentiz identifica uma coerência entre os significados próprios dos 

suportes e o perfil das informações, uma adequação da representação com a 

materialidade. Este autor define a matéria como a preocupação mecânica com 

as fisicalidades do suporte e, por sua vez, a materialidade como uma cooperação 

entre autor e os meios. Dessa forma, o conceito de materialidade abrange o 

potencial expressivo e informacional desses suportes (LAURENTIZ, 1991, p. 

102-103). 

A preocupação com a influência dos meios e suportes tem relação com a 

famosa teoria de Marshall McLuhan de que os meios são as mensagens. 

Existem várias ressalvas quanto a seu pensamento. Friedrich Kittler, por 

exemplo, questiona a sua ideia de que o ser humano seria o sujeito de todas as 

mídias e de que elas o levariam a um mundo de harmonia universal (KITTLER, 

2016, p. 32-33). Segundo Suzana Gastal, as ideias de McLuhan foram polêmicas 

devido a seu entusiasmo adesionista e suas relações com grandes corporações 

do mundo capitalista. Ainda assim, a autora destaca como sua ampla reflexão 

dos impactos dos meios de comunicação não pode ser descartada (GASTAL, 

2008, p. 50), no mesmo sentido que Kittler, que trabalha com suas teses básicas. 

Em um sentido prático e operacional, segundo McLuhan, o meio é a 

mensagem. Em uma segunda máxima, afirma que o conteúdo de um meio é 

sempre algum outro meio. O conteúdo de um texto escrito é a fala, assim como 

a palavra escrita é o conteúdo da imprensa, que, por sua vez, é o conteúdo do 

telégrafo, e assim por diante. Com isso, destaca as consequências psíquicas e 

sociais dos designs ou padrões de um processo existente. São os meios que 

moldam e controlam a escala e forma da associação e ação humanas, sendo 

inclusive comum que o conteúdo das mídias nos ceguem de suas características. 
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A abordagem que McLuhan propõe considera não só o conteúdo, mas também 

o meio e a matriz cultural na qual este opera (MCLUHAN, 1964, p. 21-25). 

Contrário aos instrumentalistas, que entendem que o problema das 

tecnologias é como elas são usadas, McLuhan argumenta que uma mídia se faz 

forte e intensa exatamente porque tem outro meio como conteúdo. Por exemplo, 

o conteúdo de um filme pode ser um romance e seu efeito específico não decorre 

desse conteúdo compartilhado, pois o efeito do filme difere do efeito do romance. 

Dessa forma, os efeitos das tecnologias não correm no nível dos conceitos e 

opiniões, mas afetam padrões de sentido e percepção e o fazem quase sem 

resistência (MCLUHAN, 1964, p. 33). 

Dessa forma, não há algo por trás das superfícies tecnicamente geradas, 

além da derivação de que o conteúdo de uma mídia é sempre outra mídia. Para 

McLuhan, os desenvolvimentos midiáticos sempre pressupõem outros 

desenvolvimentos midiáticos, envolvidos na história de uma indústria (KITTLER, 

2016, p. 33-38).  

 

4. Pressupostos da cultura material 

Considerar a influência que os meios e suportes artísticos exercem sobre 

as práticas artísticas e as construções de significados nos leva a considerar de 

modo mais amplo a relação entre os sujeitos e os objetos e questionar a visão 

tradicional de um sujeito ativo que age sobre um objeto passivo que sofre. As 

contribuições das teorias da cultura material são decisivas para essas reflexões. 

São pensamentos ligados à antropologia, mas cujos pressupostos auxiliam 

diretamente nossa pesquisa. 

Segundo Débora Leitão e Rosana Pinheiro-Machado, reflexões sobre o 

papel dos objetos na construção das subjetividades existem desde a 

consolidação da antropologia enquanto ciência, mas as teorias da cultura 

material surgiram mais recentemente, aproximadamente na década de 1970, a 

partir do interesse em compreender como os objetos atuam. Nesse momento,  

as teorias de Daniel Miller, Arjun Appadurai, Alfred Gell, etc., investigam a 

construção dialética e mútua entre sujeito e objeto. Bruno Latour, levando a ideia 

da agência dos objetos às últimas consequências, inverte ironicamente a 
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máxima durkheimiana e resume que seu objetivo é tratar as coisas como fatos 

sociais (LEITÃO; PINHEIRO-MACHADO, 2010, p. 233-237).  

Dentre os autores mencionados, usamos como base o pensamento de 

Daniel Miller. Para ele, somos dialeticamente produtos e produtores dos 

processos históricos. Nossa humanidade não é anterior àquilo que criamos, de 

modo que o mesmo processo simultaneamente dá forma aos objetos e cria 

nossa subjetividade, não havendo, nesse momento apriorístico, uma diferença 

entre sujeitos e objetos, que emergem como resultado de um processo de 

objetivação (MILLER, 2005, p. 9-10). 

Esses conceitos vêm de um resgate da filosofia hegeliana usada por Marx 

e Simmel, entendendo os sujeitos como mediados pelos objetos. O ser humano, 

a partir do processo de objetivação, existe através da mediação de um mundo 

material (LEITÃO; PINHEIRO-MACHADO, 2010, p. 238). Essa identidade 

apriorística entre sujeito e objeto é importante porque mostra como os objetos 

não são passividades neutras, mas constroem nossa própria subjetividade. 

Dessa forma, essa teoria se contrapõe a visões transcendentais e 

religiosas que enxergam a materialidade como uma mera aparência, atrás da 

qual estaria a verdade. Para a cultura material, os objetos são importantes não 

porque sua fisicalidade é evidente, mas precisamente porque não os notamos. 

Eles determinam o que acontece na medida em que somos inconscientes dessa 

determinação. Porém, ao mesmo tempo, o pensamento econômico às vezes cai 

no polo oposto (do determinismo tecnológico), considerando os humanos 

aprisionados pelas determinações dos objetos. Para Miller, não há uma 

separação dualista entre sujeitos sem personalidade e objetos com 

materialidade, de modo que não podemos olhar para os objetos abaixo no nível 

da agência humana. No pensamento dialético, o materialismo reconhece a 

relação irredutível da cultura, em que por meio da produção cria-se pessoas 

dentro e através de suas materialidades (MILLER, 2005, p. 5-17). 
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5. Do determinismo tecnológico 

Os pressupostos da cultura material também são reforçados pela visão 

crítica do campo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Langdon Winner, em 

seu famoso texto “Do Artifacts Have Politics?” (1980), mostra como coisas 

técnicas possuem qualidades políticas, incorporando formas de poder e 

autoridade que criam certos imperativos tecnológicos. Estruturas técnicas estão 

sujeitas a muitas motivações humanas e podem aumentar a dominação de uns 

sobre outros. Não se trata de ferramentas neutras que podem ser bem ou mal 

usadas, pois suas consequências não dependem de seus usos prometidos e 

imediatos. De modo consciente ou não, sociedades escolhem estruturas de 

tecnologias que influenciam como as pessoas vivem por muito tempo. Ao mesmo 

tempo, as pessoas estão situadas em degraus desiguais de poder e de 

consciência na tomada dessas decisões (WINNER, 1980, p. 122-128).  

Dessa forma, as ideias de Winner dialogam com a teoria de Miller ao ver 

como as coisas agem sobre os seres humanos, como os objetos criam 

subjetividades e carregam sentidos, influenciando a humanidade. Porém, nem 

Miller (como já mencionado) nem Winner caem no problema contrário, no 

determinismo tecnológico. Alberto Cupani entende este conceito como a ideia de 

que a tecnologia governa a sociedade e é considerada uma realidade autônoma. 

Essa concepção está relacionada com a vontade de dominação do ser humano 

sobre as coisas pela razão e é marcada pela noção de que as técnicas são feitas 

unicamente sob um critério de eficiência objetivo, de modo que haveria um 

progresso técnico autodirigido. A técnica teria em si mesma sua própria 

finalidade, rejeitando tudo que interferisse na norma da eficiência (CUPANI, 

2011, p. 201-211). 

O determinismo tecnológico também foi analisado por Raymond Williams, 

em seu texto sobre a televisão. Afirmar que a TV “mudou o mundo” revela um 

entendimento de que a tecnologia seria desenvolvida de forma interna, criando 

o humano e as condições modernas. Esse pensamento abstrai a tecnologia da 

sociedade, como se fossem esferas isoladas. A televisão, como qualquer outra 

tecnologia, mídia ou suporte artístico, é resultado de muitas decisões sociais 

particulares que fazem parte de uma longa história de acumulação de capital e 
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melhoramentos técnicos e que obedecem a padrões e limites de sua sociedade 

(WILLIAMS, 1974, p. 23-24). 

Dessa forma, criticar o determinismo tecnológico não é negar que a 

tecnologia exerça qualquer influência sobre processos sociais. Existe, como 

afirma Andrew Feenberg (2009), uma co-construção entre humanidade e 

tecnologia, de modo similar a ideia de unidade última entre sujeito e objeto como 

defendida por Daniel Miller. As tecnologias desempenham papel central nas 

transformações sociais, “são construções sociais da mesma forma que as 

sociedades são construções tecnológicas” (HERNÁN, 2009, p. 25). 

Nesse sentido, segundo Feenberg, uma teoria crítica sobre a tecnologia 

reconhece tanto as consequências catastróficas do desenvolvimento 

tecnológico, como sua promessa de maior liberdade. Para tanto, propõe um 

processo democrático de seu controle e desenvolvimento, entendendo que a 

tecnologia é controlável e carregada de valores, os quais são socialmente 

específicos. A tecnologia molda estilos de vida que refletem escolhas diferentes 

da mediação tecnológica. É vista, portanto, não como instrumento, mas como 

estrutura para estilos de vida (FEENBERG, s/d, p. 10-11). 

 

6. As materialidades do digital 

Como destacado no início do texto, segundo McLuhan, o conteúdo de um 

meio pode nos cegar de suas características. Daniel Miller afirma algo parecido 

e argumenta a partir de um estudo estético. Segundo ele, o historiador da arte 

E. H. Gombrich, em seu livro “The Sense of Order” (1979), defende que quando 

as molduras de uma obra de arte são mais apropriadas, nós simplesmente não 

as vemos. É quando são inapropriadas que conseguimos notá-las. Em uma 

versão mais radical desse raciocínio, Miller argumenta que a arte apenas existe 

enquanto molduras (sociais e culturais, no caso), como galerias de arte ou a 

própria categoria de “arte”, garantem que nós prestemos respeito ao que está 

contido dentro delas. “É a moldura, mais do que qualquer outra qualidade 

manifestada independentemente pela obra de arte que provoca a resposta 

especial que damos a ela como arte” (MILLER, 2005, p. 5, tradução nossa).  
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Os objetos são importantes justamente porque não são evidentes, 

precisamente porque não os vemos. Quanto menos nos damos conta deles, com 

mais força eles podem determinar nossas expectativas e assegurar um 

comportamento normativo. “Eles determinam o que acontece na extensão em 

que somos inconscientes da sua capacidade de fazê-lo” (MILLER, 2005, p. 5, 

tradução nossa). 

O teórico sobre as mídias Friedrich Kittler segue McLuhan quanto a este 

ponto. Argumenta que o conceito de informação é técnico, e não filosófico e que 

fica cada vez mais difícil especificar as técnicas de telecomunicação, cada vez 

menos definíveis em termos de conteúdo. O estudo de Kittler é voltado para as 

mídias técnicas, que considera diferentes dos meios artísticos tradicionais por 

sua materialidade escondida. Sua história é a história do seu desaparecimento 

(KITTLER, 2016, p. 33-34; p. 44-45). 

Com relação ao meio digital, esse desaparecimento é identificado com 

sua suposta imaterialidade, que, no entanto, não passa de uma aparência. 

Segundo Miller e Horst, as tecnologias digitais criam um ambiente material 

propositadamente projetado para criar a ilusão de imaterialidade (MILLER & 

HORST, 2012, p. 25). Essa camuflagem é um elemento essencial e influencia o 

modo como seus operadores as usam, tratando-as como ilimitadas, neutras e 

flexíveis. Para a cultura material, precisamos tratar essa mídia como imersa nos 

espaços sociais, capaz de construir novas mediações, mas não uma nova 

realidade (MILLER & SLATER, 2000, p. 4-6). 

A materialidade do meio digital é expresso em sua infraestrutura física, no 

seu conteúdo e também no contexto em que está inserido. Além disso, parte das 

ações de um computador vão além do que foi programado em um software, 

relacionadas à rede em que estão ligadas, a velocidade de processamento, 

memória, etc. Para Paul Dourish, essa subespecificação demonstra a “mentira 

da virtualidade”, pois esta é impossível de ser encontrada de modo puro e é 

justamente nas lacunas entre as especificações e as rematerializações que 

estão os sinais de sua materialidade (DOURISH, 2016, p. 31-43). 

Kittler até afirma que não há software, criticando o investimento que a 

computação faz em esconder o hardware atrás do software. Como qualquer 

máquina, o computador é limitado pelos parâmetros do seu código (KITTLER, 

2013, p. 222-226). O que o teórico busca destacar nesse ponto é como o 
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conteúdo está entrelaçado ao meio, a imaterialidade do software com a 

fisicalidade do hardware, de modo que os modos de expressão não podem ser 

separados do conteúdo (TELLES, 2017, p. 5). Não é que a imaterialidade não 

exista, em conceitos e abstrações, porém, ela adquire muitas formas e é incapaz 

de transcender totalmente a materialidade (MILLER, 2005, p. 22). 

 

7. Adrián Villar Rojas e a matéria não planificada 

Neste ponto, debatemos a obra do artista argentino Adrián Villar Rojas e 

sua exploração das materialidades como meios expressivos que carregam 

potencialidades múltiplas. Sua obra possui uma multifacetada abordagem dessa 

questão, pois as materialidades são propositadamente manipuladas para 

contribuir à construção de narrativas e sentidos em diversos aspectos: a 

materialidade do espaço, a materialidade do tempo, a materialidade dos 

elementos que compõem as obras. Sua primeira obra, a única em meio digital, 

apesar da diferença midiática, inaugura essa exploração do que chama de 

“matéria não planificada”, o que vai ser desenvolvido em seus trabalhos 

posteriores, destacando as características materiais do meio digital. 

 

8. Site-specificity e o espacial na obra de Villar Rojas 

Villar-Rojas define-se como um artista nômade. Cria trabalhos ao redor do 

mundo e a exploração das políticas de produção em distintas regiões do planeta 

é um marco de sua obra: “Isto é central: compromisso com o território, com tudo 

o que há ali” (VILLAR ROJAS, 2018, tradução nossa). Seus trabalhos são 

elaborados especificamente para cada lugar onde são expostos e podem ser 

qualificados como site-specific (VITALTELLA, 2017, p. 80). 

Site-specific diz respeito à definição dos sentidos da obra de arte em 

relação a sua localização e posição, em uma relação própria com o local, uma 

posição fixa e original associada (KAYE, 2000, p. 1-2). De acordo com 

Maddalena D’Alfonso, na arte contemporânea, tornou-se necessário interpretar 

a obra de arte em uma chave espacial e definir uma abordagem planejada para 

sua mise-en-scène a partir do material, da forma e de seus mecanismos de 

funcionamento estruturais e mecânicos. Trata-se, segundo D’Alfonso, de uma 
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trialética da comunicação artística entre obra, espaço e público (D’ALFONSO, 

2016, p. 42-56).  

Em 2017, Villar Rojas apresentou no MET - Metropolitan Museum of Art, 

de Nova Iorque o trabalho The Theatre of Disappearance (figuras 1 e 2). Tratava-

se de objetos impressos em nylon e poliuretano que reproduziam figuras 

humanas e não humanas, comidas e artefatos da coleção permanente do 

museu, cobertas de tinta automotiva, pneus, pedaços de porcelana, etc., 

instalados na cobertura do prédio. 

 

Figura 1 - The Theatre of Desappearence (2017).  

 

Fonte: https://artssummary.files.wordpress.com/2017/04/20170413-img_1917-edit.jpg 

Figura 2 - The Theatre of Desappearance (2017).  

 

Fonte: phaidon.com/resource/theatreofdisappearance1.jpg 
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Segundo o próprio artista, o foco era o status dos objetos expostos e a 

agência política do MET ao produzir os contextos em que estes são encontrados 

pelo público. Villar Rojas refletiu sobre o que está embaixo da superfície de 

instituições do gênero, buscando representar periferias escondidas da coleção. 

“Eu estava interessado em ferramentas e utensílios que poderiam criar e dialogar 

com o aparelho museológico e ao mesmo tempo ser reavivados, ativados e 

ocupados quando retornados à anatomia humana” (VILLAR ROJAS, 2020). 

Essa exploração do lugar vai na contramão do modelo de exposição da 

arte moderna, o “White Cube”, um paralelepípedo regular branco, com quatro 

aberturas simétricas, silencioso, isolado e iluminado de modo uniforme, criando 

uma sensação de sagrado e imersão. O White Cube ainda é visto como um 

espaço neutro de apresentação, buscando deixar o mundo exterior do lado de 

fora. Trata-se de um espaço isomórfico e isotrópico, um espaço rígido de 

relações proporcionais que predispõe um ponto de observação preciso e estático 

e que prevê uma fruição artística contemplativa, cuja comunicação é 

unidirecional e visual, ligada à observação direta. Segundo D’Alfonso, por esses 

motivos, trata-se de um dispositivo rígido, ao contrário do que seria exigido de 

um espaço pretensamente neutro, que deveria ser facilmente manipulável 

(D’ALFONSO, 2016, p. 19-22). 

Ao contrário dessa concepção, a obra de Villar Rojas está inserida nos 

debates contemporâneos, que consideram uma negociação do significado da 

obra em relação ao lugar expositivo, o que mostra uma mudança do interesse 

de uma dimensão factual e objetual da obra de arte para uma dimensão 

processual, aplicativa e instrumental, quando não informativa (D’ALFFONSO, 

2016, p. 65-68).  

Os expositores, as bases, os pedestais, as quadros, assim como 
qualquer pequeno elemento informativo, expressão da ostentação 
expográfica, podem enfatizar, sublinhar, esconder, articular as 
mensagens das obras de arte. (...) Essas mostras tornam-se assim 
manifestos de valores políticos compartilhados (D’ALFONSO, 2016, p. 
71, tradução nossa). 

O espaço onde a obra está inserida não pode ser visto de modo neutro, 

carregando ele mesmo sentidos e influenciando a obra artística. Do mesmo 

modo como as tecnologias e a cultura, suas materialidades são fundamentais e 

são manipuladas pelo artista para a produção de sentidos. 
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9. O apocalíptico e o monumento das temporalidades ficcionais 

A relação entre forma e experiência está em transformação na escultura 

contemporânea, que volta sua atenção à temporalidade, respondendo as 

alterações da nossa relação com o espaço e o tempo nas sociedades hodiernas. 

Muitos artistas buscam contar o que foi esquecido e recontar de outra maneira 

as histórias tradicionais. Espacializar o tempo e resolver a tensão entre espaço, 

tempo e o objeto pode ser visto como um dos escopos mais importantes da 

escultura contemporânea. O núcleo estrutural da obra passa por uma 

teatralidade relacionada com as superfícies e o exterior, numa estrutura que não 

se resolve mais no interior de si mesma (FRANCÉS, 2014, p. 234-236). 

Villar Rojas trabalha com a construção de monumentos, espacializando o 

tempo mediante uma narrativa que se produz nas formas e no plástico, com 

esculturas que representam um mundo pós-apocalíptico, segundo Abián 

González Francés, mostrando os efeitos da destruição planetária e do colapso 

tecnológico. Suas propostas apresentam a ansiedade provocada pela 

superprodução de informações e de imagens e formam um arquivo de restos 

arqueológicos que se projetam ao futuro. Sua monumentalidade está na reunião 

ficcional de momentos históricos (FRANCÉS, 2014, p. 237-238). 

No mesmo sentido, conforme Mina Juhn, sua estatuária remete a 

tradições históricas da monumentalidade, desconstruídas pelo uso da argila não 

queimada, que cria um ambiente de decadência. São obras grandes demais para 

serem transportadas e frágeis demais para serem preservadas, fadadas à 

destruição, debatendo a fragilidade da monumentalidade, a desintegração da 

superfície, a mortalidade e o passado (JUHN, 2013, p. 6-7). 

Esses elementos podem ser visualizados em “Mi Familia Muerta” (2009) 

(figura 3), uma detalhada e enorme estátua naturalista, em tamanho real, de uma 

baleia encalhada de argila, situada no meio de uma floresta em Ushuaia, 

Argentina. A presença dessa baleia evoca o deslocamento de habitats, os 

problemas ambientais contemporâneos, assim como o deslocamento deste 

lugar, a cidade mais ao sul do mundo. Também traz a contradição de um animal 

enorme e poderoso que é, ao mesmo tempo, frágil, em risco de extinção. A baleia 

não é anatomicamente correta e em sua superfície soma-se à argila pedaços de 



33 
 

plantas, solo e material orgânico do local. Trata-se de um naturalismo não 

natural, uma desnaturalização, um deslocamento (JUHN, 2013, p. 9-15). 

 

Figura 3 - Mi Familia Muerta (2009). 

 

Fonte: http:// blogs.elpais.com/con-arte-y-sonante/2013/03/mi-familia-muerta.html 

 

Para Juhn, o trabalho sobrepõe temporalidades e espacialidades oníricas 

através da argila que se desintegra, material que evoca incerteza. Com ela, 

misturada a materiais orgânicos, foi possível evocar uma ambiência inquietante, 

cuja maleabilidade e natureza fragmentada possibilitou criar uma estética de 

ruínas e trabalhar com o tempo, ficcionalizando sua passagem. O título da obra 

remete a mudanças geracionais, à inevitabilidade da morte e à futilidade da 

tentativa de manter a fisicalidade, destacando fissuras entre os vivos e os mortos 

e a memória coletiva. Simbolizar uma família morta por uma baleia sem vida é 

uma expressão de fim e perda, que repercute as perdas familiares que ocorreram 

na violenta história da ditadura argentina, materializando um passado reprimido 

que continua sua influência subterrânea, mas deteriorada (JUHN, 2013, p. 16-

24). 

São trabalhos inquietantes quanto à temporalidade em que se inscrevem 

e também pelas incógnitas que suscitam sobre as figuras representadas, qual 

sua natureza, se pertencem a um passado extinto ou a um futuro possível. A 

ruína e o escombro articulam um presente disparado a outros tempos, como 

reconfiguração de nossa experiência de tempo. Suas instalações envolvem uma 

ordem de materialidades que possuem uma convivência precária, como 

sedimentos das rebarbas e resíduos de matérias e possibilidades que foram 
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descartadas pela modernidade, dando uma impressão de “fora de lugar” 

(KEIZMAN, 2018, p. 114-116). 

Para Bénédicte Ramade, seus monumentos pertencem ao mesmo tempo 

a um passado próximo e a um futuro que se recorda da civilização ocidental, 

tudo isso ativado no presente. Seu trabalho compõe um espaço-tempo em 

perfeita adequação com um antropoceno, criando em dimensões espetaculares 

o catastrófico e o imaginário do fim, cristalizando as perspectivas e aspirações 

que implicam nossa mudança de era (RAMADE, 2017, p. 33-34). 

Dessa maneira, por meio da manipulação da materialidade das peças, 

dos elementos que a constituem, de onde e como são apresentados e de sua 

precariedade, Villar Rojas debate a temporalidade. Esta se torna central em seus 

trabalhos e depende das configurações materiais para ser representada. A 

materialidade de que fala Laurentiz é conscientemente manipulada para deixar 

explícitas quaisquer molduras, sociais, históricas e físicas. 

 

10. As materialidades híbridas da obra de Villar Rojas 

Villar Rojas constrói suas obras de modo aberto, compostas por uma 

multitude de fragmentos, cujos sentidos dependem de uma duração, “pois a obra 

está exposta aos quatro ventos, sujeita à erosão, a uma temporalidade que a 

modela muito depois de o artista ter feito o seu último gesto sobre ela.” 

(RAMADE, 2017, p. 33, tradução nossa). Trata-se de um ecossistema onde a 

vida prospera de modo anárquico e invasivo, ameaçando a estrutura do suporte 

com seu material orgânico, cuja presença indica um distanciamento do natural 

(RAMADE, 2017, p. 33-34). 

A comoção que essas obras provocam advém da interseção entre os 

tamanhos, na maior parte agigantados, a matéria e a condição das figurações. 

A matéria da argila produz efeitos múltiplos, acentua a impressão de antiguidade, 

de fóssil, e ao mesmo tempo, insinua uma relação com a criação, como se fosse 

um mundo que volta à sua origem e que neste retorno experimenta outras 

combinações culturais e tecnológicas (KEIZMAN, 2018, p. 112-114). 

Mina Juhn identifica em Mi Familia Muerta (figura 4) um surrealismo 

penetrante, que ocorre pela síntese de esferas radicalmente separadas, como 

terra e mar, o terrestre e o extraterrestre, o industrial e o orgânico. Esse trabalho 
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evoca um sentido de perda e de brutalidade passada, relacionando o título com 

a baleia morta, o que é amplificado pela argila desintegrada e sua desaparição 

gradual. A argila que se desintegra sobrepõe temporalidades e espacialidades 

oníricas, é um material que permite uma revisão constante da forma e estabelece 

assim, como já dito, uma relação especial com o tempo (JUHN, 2013, p. 9; p. 16-

21). 

Figura 4 - Mi Familia Muerta (2009).  

 

Fonte: http://li-mac.org/wp-content/uploads/2013/10/Adrian-Villar-Rojas_My-dead-
family_2009_5-600x450.jpg 

 

Em entrevista ao website Zarpado, Villar Rojas afirma que volta suas 

obras a uma desaparição programada, expondo a si mesmo à extinção. 

Considera que por ser de um país periférico, sem uma política cultural pública 

consistente, tem seus ‘dias contados”, está em crise. “Isto é fundamental em 

minha prática: a argila é toda a vida antes do humano e o cimento é o estágio 

humano que atua no planeta, deixando essa marca. Nesse mapa mais amplo, o 

“artístico” é algo que ocorre por erro” (VILLAR ROJAS, 2018). 

Portanto, identifica-se um hibridismo não apenas formal ou metafórico, 

mas que implica a ontologia da obra, ficcional e arqueológica, crítica e mitológica. 

Para Ramade, a obra de Villar Rojas tem relação com o conceito de hibridização 

de seu conterrâneo Néstor García-Canclini, encarnando uma época transitória e 

imperfeita não apenas na estética, mas também na política e na economia 

(RAMADE, 2017, p. 34). 
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Segundo García-Canclini, a hibridez tem uma trajetória longa nas culturas 

latino-americanas, cruzamentos entre colonizadores, nativos e migrantes. No 

que diz respeito à arte, ocorre um processo de transnacionalização da arte culta 

e aproximação com a arte mais popular. Há artistas e gêneros híbridos, que se 

descolaram do conceito de coleção patrimonial, consistindo em interseção entre 

o visual e o literário, o culto e o popular, o artesanal e o industrial (GARCÍA-

CANCLINI, 2000, p. 307-314).  

Essas questões aparecem no trabalho de Villar Rojas, que possui 

influência da atividade artesanal (que era profissão de seus pais) e da cultura 

popular juvenil, dos quadrinhos, animes e da ficção científica, que incluía temas 

apocalípticos (VITALTELLA, 2017, p. 76-78). Para Juhn, O trabalho de Villar 

Rojas subverte paradigmas visuais consolidados com formas imaginárias e 

abstratas, gerando uma estética hibridizada e elusiva, encontrando diversos 

suportes: escultura, desenho, pintura, escrita, filme e alguns outros que 

englobam múltiplos meios, com prevalência do uso da argila (JUHN, 2013, p. 1). 

Dessa maneira, o uso dos materiais hibridizam o orgânico com o 

inorgânico, voltando-se à deterioração e à temporalidade. Ao mesmo tempo, sua 

estética hibridiza o monumento tradicional e o colecionismo com a cultura 

popular e a ficção científica, causando estranhamento e inquietação. Sua relação 

com o espaço também hibridiza os objetos artísticos a suas localidades. Todas 

essas materialidades sintetizam elementos que juntos constroem sentidos e 

reflexões. Como afirma Canclini sobre a cultura pós-moderna, os 

entrecruzamentos de fronteiras e redes fluidas aparecem como cenários, lugares 

onde um relato se põe em cena (GARCÍA-CANCLINI, 2000, p. 339). 

 

11. Counter Strike a matéria não planificada 

As obras mencionadas acima mostram uma maturidade e sofisticação no 

desenvolvimento dos temas que o artista investiga. Mas é interessante entender 

que essa pesquisa começou com um trabalho artístico no meio digital e que este 

inaugurou um processo que foi continuado nos trabalhos escultóricos e nas 

instalações. 
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Counter-Strike (2003) (figuras 5 e 6) partiu de experiências de Villar Rojas 

jogando o jogo de computador homônimo. Fascinava-se que quando era “morto”, 

era possível vagar em diferentes níveis sem qualquer agência até o momento 

em que os demais jogadores também morriam. Dessa forma, podia tornar-se 

uma espécie de fantasma, “voando os espaços liminais do programa, que 

descobriram territórios digitais e geraram falhas que distorceram as paisagens e 

a arquitetura ordenada do jogo” (VILLAR ROJAS, 2020). Então, Villar Rojas 

começou a fazer fotos das telas desse fenômeno e depois editá-las. 

Figura 5 - Counter Strike (2003). 

 

 Fonte: https://www.artsy.net/artwork/adrian-villar-rojas-counter-strike 
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Figura 6 - Counter Strike (2003). 

 

Fonte:https://www.artsy.net/artwork/adrian-villar-rojas-counter-strike 

 

Essas paisagens improvisadas, “imagens flutuantes”, oriundas do erro, 

consistiram em seu primeiro encontro com o que chama de “características não-

planificadas”: 

Poderíamos entender metaforicamente uma característica chave da 
razão ocidental como a história da luta do Ocidente para erradicar as 
“falhas” ou “rugosidades” da superfície humana? É, por exemplo, um 
terrorista ocidental uma espécie de falha? Foi Counter Strike em si 
mesmo uma tentativa da estrutura – do sistema – para reabsorver ou 
eliminar essa falha, criando para isso uma superfície homogênea, 
alisada, onde o combate fosse possível: a lógica binária do “contra” e 
do “versus”? (VILLAR ROJAS, 2018). 
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Seu trabalho não é com a transparência de uma ficção que é consensual, 

mas sim com a opacidade de linguagens mal costuradas, com as regiões 

problemáticas. A exploração das características não planificadas do jogo 

Counter Strike contesta essa homogeneidade e defende a validade do erro 

(VILLAR ROJAS, 2018). 

Como apresentamos acima, o meio digital se apresenta como neutro e 

limitado, capaz de instituir novas realidades imateriais, enquanto que, na 

verdade, trata-se de um meio, repleto de materialidades e limitações, mas que 

tem nessa aparência de imaterialidade sua principal característica. Essa 

camuflagem e ao mesmo tempo a ideia de que essas técnicas determinam a 

história e a cultura são exacerbações de uma noção comum a todas as 

tecnologias e à própria cultura: o determinismo tecnológico e a ideia de que os 

objetos e sujeitos seriam autônomos e isolados. 

A obra Counter Strike não cai nessas armadilhas. Ao contrário, explicita 

como a mídia carrega conteúdos e vê de modo crítico como a homogeneidade 

do espaço torna a oposição de terroristas e contraterroristas um território 

pretensamente neutro e equivalente. Ao romper com essa lógica, apresentando 

pontos de vista não-planificados e repletos de erros, escancara suas 

materialidades e vieses políticos, desconstruindo o discurso técnico oficial do 

jogo. A partir de um olhar de lugar nenhum (“gaze from nowhere”), termo de 

Donna Haraway, o artista mostra como a atuação supostamente neutra e não-

subjetiva esconde posições dominantes, que se apresentam como se fossem 

objetivas (DUSHÁ; GANDELSMAN, 2020).  

Counter Strike inaugura uma investigação que vai ser continuada nas 

esculturas, o debate sobre as materialidades, como apresentado por Laurentiz. 

Curiosamente, esse começo se deu no meio digital, mas não por isso é um ponto 

fora da curva, uma vez que toda a sua obra é voltada para a expressividade dos 

suportes. Assim também Villar Rojas explora o digital, como uma nova mídia e 

não como a inauguração de uma nova realidade. 

Esses elementos são trabalhados de forma assertiva pelo artista, como 

se observa em depoimento feito no vídeo de sua nominação ao prêmio Hugo 

Boss 2020: 
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Cada vez mais, me encontro desconfortável com um vocabulário que 
desenha uma separação clara entre conteúdo e continente, obra de 
arte e espaço artístico. Eu decidi radicalizar a desconstrução dessa 
diferença ontológica. Estou interessado em cada centímetro quadrado 
de um espaço, coisas que parecem sem sentido, como tomadas 
elétricas, cabos, áreas esquecidas ou paredes não pintadas. Porque 
para mim, tudo gera sentido. Quando eu tomo conta dessas variáveis, 
eu chama isso de housekeeping. Housekeeping é um tipo de trabalho 
que permite outros tipos de trabalho e vida acontecerem. E essa é uma 
qualidade que estou interessado e que quero incorporar. Quero 
cooperar com meus hóspedes e permiti-los a me usar como uma 
plataforma para transformação. Quero que meu trabalho se torne um 
avatar para dúvidas, sobre o projeto altamente ocidental do museu, e 
suas aparentes funções de salvar, juntar e apresentar cultura, para 
engatilhar uma troca mais ampla com comunidades locais, agentes, 
materiais e geografias, assim como com as histórias da vida de nosso 
planeta que vão além de nossa minúscula, pequena presença. Eu tento 
criar algo que seja profundamente e sinceramente enraizado no lugar 
onde é criado e eu não quero ser ingênuo, isso pode ser impossível. 
Mas estou assumindo tanto risco quanto posso para produzir tal 
processo que continua a ser topograficamente e cronologicamente 
específico como uma experiência irreprodutível (BOSS, 2020, tradução 
nossa). 

12. Conclusão 

Neste texto, tratamos de como suportes e meios artísticos informam e 

influenciam na produção de sentidos. Esta é a contribuição de Paulo Laurentiz, 

ao tratar das materialidades. Com base nos pressupostos das teorias da cultura 

material e das teorias do campo CTS, debatemos como os objetos ajudam a criar 

nossa subjetividade e como as técnicas não são neutras nem isoladas da 

sociedade. Mesmo o meio digital, que tem como principal característica uma 

aparência de imaterialidade, é um meio expressivo. 

Colocamos essas contribuições teóricas para dialogar com o trabalho de 

Adrián Villar Rojas, que manipula de diversas formas as materialidades. Seus 

trabalhos site-specific são definidos na relação com o espaço, como em The 

Theatre of Desappearence e seus monumentos pós-apocalípticos debatem a 

temporalidade, como em Mi Familia Muerta, pois devido aos materiais usados, 

suas obras são fadadas ao desaparecimento. A obra do artista argentino pode 

ser relacionada com as teorias de García-Canclini sobre hibridização, pois unem 

gêneros cultos e populares, o monumento e a ficção científica, o visual e literário, 

o orgânico e o inorgânico, o artesanal e o industrial, em uma multiplicidade de 

meios expressivos.  
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Em Counter Strike, o artista capta imagens de erros e territórios liminais 

do programa, explorando pela primeira vez o que chama de características não 

planificadas. Apresenta assim pontos de vista repletos de erros, escancarando 

materialidades e criticando a suposta neutralidade do jogo, que esconde 

posições dominantes nessa ideologia de terroristas x contra-terroristas. Essa 

investigação sobre a materialidade dos suportes iniciada aqui vai ser continuada 

e aprofundada em seus trabalhos escultóricos e de instalação posteriores. 

Dessa forma, concluímos que as materialidades importam. Nossa 

subjetividade é construída na relação que temos com os objetos, os quais levam 

sentidos e determinações que influenciam decisivamente o modo como os 

manipulamos e os significados que construímos a partir deles. Essa 

consideração é fundamental a toda tecnologia e é também presente no meio 

artístico, cujas mídias tendem a uma aparência de desaparecimento, 

escondendo suas opacidades.  

Analisar a obra de Villar Rojas com base na perspectiva sensível às 

materialidades, como construímos neste artigo, ilumina muitos aspectos 

importantes de seu trabalho que podem ser negligenciados por abordagens que 

não compartilhem dessa visão crítica da tecnologia e da cultura material. Ao 

mesmo tempo, este artista nos auxilia a escancarar as materialidades dos meios 

e suportes artísticos, dos espaços e contextos onde as obras estão inseridas, 

das temporalidades a que estão submetidas e a qual nos submetem, das 

narrativas históricas e políticas com quais conversam, concordam ou contestam. 

É esta agência consciente que nos permite fugir de noções deterministas da 

tecnologia e dos meios artísticos e construir comunicações críticas e 

verdadeiramente transformadoras. 

O presente trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (Código do Projeto: 

40106120191; Código da Bolsa: processo 141850/2020-5). 
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Valiant Hearts e as narrativas da História: noções de verdade, 
discursos e interpretações de imagens interativas 

 
Marcos Antonio Manoel Jr1 
Cláudio de Sá Machado Jr2 

 

Introdução 

O videogame é um dos maiores fenômenos culturais dos últimos 50 anos 

e um dos maiores propagadores da História para os mais diferentes públicos. 

Possuindo uma linguagem própria, que alia narrativas virtuais a um sistema de 

regras lúdicas (BELLO; VASCONCELOS, 2017), os videogames com temáticas 

históricas – History Games – são capazes de criar mundos e sociedades, 

simulando acontecimentos e fatos do passado. Não reproduzindo apenas uma 

cópia, mas, sim, agindo como interlocutor de um discurso criado, que possui 

representações e ressignificações de acontecimentos reais, com o qual o 

jogador irá interagir. E são essas representações de sociedades do passado que 

servem de interesse para os historiadores. 

A área da História, no entanto, ainda não desenvolveu um debate 

aprofundado sobre a utilização do objeto em suas pesquisas e, em determinadas 

situações, sequer são aceitos como fontes de pesquisa. Segundo o historiador 

Marcelo Carreiro (2013, p. 161), tanto o cinema quanto os quadrinhos (hoje mais 

difundidos) sofreram com a aceitação por parte da academia, por conta da 

“ausência de uma ferramenta de análise consagrado na tarefa de permitir uma 

análise crítica e precisa”. Essa dificuldade metodológica “se dá em grande 

medida pela complexidade oferecida pelas novas fontes, que, diferente das 

tradicionais, oferecem uma sobreposição de signos em sua composição” 

(CARREIRO, 2013, p. 161). Robson Scarassati Bello (2013, p. 3) argumenta que 

não há uma extensa bibliografia mundial ou brasileira que se propõem a analisar 

a relação entre videogames e a historiografia, fazendo com que haja uma “série 

de inflexões a partir das considerações teóricas de autores de diferentes 

campos”. 
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marcos_antonio_manoel@hotmail.com 
2 Orientador. Doutor em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Docente do 
Magistério Superior na Universidade Federal do Paraná. E-mail: claudiojunior@ufpr.br 
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Esse quadro de incapacidade teórica torna-se especialmente 
preocupante dado o volume crescente das novas mídias, que ocupam 
com cada vez maior destaque o total da produção cultural da 
humanidade – sendo, portanto, fontes cada vez mais relevantes de 
nosso período histórico. (CARREIRO, 2013, p. 162). 

Desse modo, o presente artigo verifica diferentes possibilidades de usos 

de videogames como objetos de pesquisas históricas, propiciando um debate 

entre os estudos de diversos pesquisadores da área no Brasil, e discutindo uma 

proposta metodológica de análise de jogos que possa ser sugerida para uso por 

parte de pesquisadores e professores. 

Nestes termos, partimos de algumas definições sobre o campo da 

História, discutindo brevemente a noção de “fonte histórica”, com um debate da 

evolução da sua trajetória enquanto disciplina, chegando às quebras de 

paradigmas propostos pela Nova História – considerando que, como afirma 

Sandra Pesavento (2012), a quebra de paradigmas nas universidades brasileiras 

ocorrera em meados dos anos 1980, enquanto já era um debate presente na 

historiografia francesa desde o final dos anos 1960. Essa discussão é importante 

para compreendermos como são entendidas as representações do mundo social 

e, sobretudo, como ocorrem as representações ficcionais em discursos factuais. 

Após isso, entraremos em um breve debate acerca da natureza do videogame, 

uma vez que os jogos modernos atuam como propagadores de discursos através 

de suas narrativas. Também são produtos que estão diretamente inseridos em 

uma indústria cultural e são objetos cada vez mais importantes para o 

entendimento de uma sociedade. 

Feitas as considerações teóricas, segue-se à apresentação de uma 

pesquisa em desenvolvimento, se utilizando de uma proposta de análise parcial 

do jogo Valiant Hearts: The Great War (2014), baseando-se na metodologia 

“iconológica-iconográfica” de Erwin Panofsky, revisada por Peter Burke, e nas 

relações com a abordagem semântica das imagens de Artur Freitas (2004), 

inspirada nas reflexões de Warburg, Argan e Baxandall que nos ajudam a 

identificar e compreender, através de screenshots extraídos de imagens 

interativas, algumas características dos discursos presentes nessas narrativas.  
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2. A História e seus paradigmas 

Quando falamos em História, certamente a primeira coisa que nos vêm à 

mente é que estamos falando de fatos verídicos em oposição à uma ficção. 

Essas concepções advêm da noção de História cunhada no século XIX, uma vez 

que “tornou-se convencional, pelo menos entre os historiadores, identificar a 

verdade com o fato e considerar a ficção o oposto da verdade, portanto, um 

obstáculo ao entendimento da realidade e não um meio de aprendê-lo” (WHITE, 

1994, p. 139). 

Os historiadores das correntes conhecidas como “metódicas” ou 

“rankeanas”, se baseavam apenas em fatos narrados sem questionamentos, 

uma noção que privilegiava os “documentos autênticos” em detrimento de outras 

manifestações culturais – documentos esses que deviam confirmar os fatos e 

mostrar “como eles realmente aconteceram” (BURKE, 2011, p. 15). Como 

aborda Kalina Vanderlei Silva e Maciel Silva (2009, p. 158) em seu Dicionário de 

Conceitos Históricos, para as primeiras correntes historiográficas: “o documento 

era a prova concreta e verídica de um passado imutável que não precisava ser 

interpretado”. 

Ou seja, como aborda Hayden White (1994, p. 141) em seu livro Trópicos 

do Discurso: 

A maioria dos historiadores do século XIX não compreendiam que, 
quando se trata de lidar com fatos passados, a consideração básica 
para aquele que tenta representá-los fielmente são as noções que ele 
leva às suas representações das maneiras pelas quais as partes 
relacionam com o todo que elas abrangem. Não compreendiam que os 
fatos não falam por si mesmos, mas que o historiador fala por eles, fala 
em nome deles, e molda os fragmentos do passado num todo cuja 
integridade é – na sua representação – puramente discursiva. 

Ao longo do século XX novas correntes e abordagens passaram a 

questionar os modelos ditos positivistas. Os marxistas e a corrente dos Annales 

passaram a ler o mundo de forma crítica e interpretativa, contestando a 

objetividade imparcial da História, uma vez que para Marx: “todo historiador 

estava ligado à sua classe social, não podendo ser imparcial” (SILVA; SILVA, 

2009, p. 159). As novas correntes mudaram a visão da História, ampliando o 

conceito de documento histórico, e “ele precisaria ser construído pelo historiador 

a partir de uma conjunção de fatores presentes e passados”. E assim, 
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a fonte histórica passou a ser construção do historiador e de suas 
perguntas, sem deixar de lado a crítica documental, pois questionar o 
documento não era apenas construir interpretações sobre ele, mas 
também conhecer sua origem, sua ligação com a sociedade que o 
produziu. (SILVA; SILVA, 2009, p. 159). 

José D’Assunção Barros (2011, p. 1), discorre que o termo “documento 

histórico” já não é mais utilizado, uma vez que agora os historiadores consideram 

qualquer vestígio humano como um testemunho do passado. A “fonte histórica”, 

assim dizendo, “é mais do que o documento oficial: que os mitos, a fala, o 

cinema, a literatura, tudo isso, como produtos humanos, torna-se fonte para o 

conhecimento da história” (SILVA; SILVA, 2009, p. 158). 

O campo da História vem desde os anos de 1970 abarcando uma 

diversidade de fontes e vestígios para a construção de seu discurso. A Nova 

História possibilitou que objetos antes considerados “fantasiosos” ou “fictícios” – 

como mitos e lendas – fossem incorporados nos estudos da História Cultural, 

que passou a dialogar com outras áreas das Ciências Sociais, Linguística e da 

Psicologia. Abrindo caminho para o estudo das transmissões mentais e de 

imaginários – atuando diretamente no campo dos discursos e das 

representações. 

Contudo, nas universidades brasileiras ainda existem certas 

desconfianças quando tratamos de algumas fontes, sobretudo aquelas que 

abarcam representações ditas “ficcionais”. Para Sandra Pesavento (2012), essa 

situação ainda é um resquício da recente quebra de paradigmas da historiografia 

brasileira, que ocorreu em meados dos anos 1980. Para a autora, estudos 

considerados “modernos”, só passaram a fazer parte do cânone universitário 

após a redemocratização.  

 A crítica que fazemos aqui se insere diretamente na não aceitação de 

videogames como fonte – embora o historiador Marcos Napolitano (2008) sugira 

que o audiovisual, de modo geral, possua certo atraso quando tratamos de 

estudos históricos. A situação específica dos videogames foi vivenciada pelo 

autor, bem como por outras referências utilizadas ao decorrer do artigo, como 

salientado por Robson Scarassati Bello (2013), historiador e pesquisador da 

Universidade de São Paulo, que considera que tais problemas enfrentados são 

decorrentes de uma inexistência de definições teóricas ou metodológicas acerca 

dos videogames, sendo necessário, muitas vezes o emprego de outras 
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abordagens, tais como o cinema e os quadrinhos. Já para Cássio Remus de 

Paula (2017), historiador e doutorando do Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal do Paraná, essa não aceitação está atrelada 

ao fato de que o videogame é visto como uma “brincadeira”, uma vez que para 

historiadores tradicionais a História deve ser produzida apenas com elementos 

ditos sérios e não “fantasiosos”. Pois, embora as correntes tradicionais não se 

denominem como “positivistas” – mas sim como “científicas” (PESAVENTO, 

2012, p. 14) –, ainda buscam por uma verdade nos fatos, movidos pelo equívoco 

“da autonomia documental, de que o documento ‘falaria por si’ ou que ao 

historiador caberia um silêncio respeitoso diante de suas fontes inquestionáveis” 

(KARNAL; TATSCH, 2009, p. 22). 

Podemos atribuir esse problema ao “fetichismo enamorado do fato”, 

abordado por White – considerando que até mesmo os estudos de Hayden White 

não são bem-vistos no Brasil – embora aqui o fetichismo que o autor fala, se 

relacione com a questão de que os historiadores são hostis à teoria, e não 

enxergam que seu discurso se assemelhe em vários detalhes às ficções.  

Esse ‘fetiche’ corresponde a uma visão de que o documento seria uma 
lente transparente capaz de magnificar o passado real e torná-lo, 
novamente, visível como o foi aos olhos dos seus contemporâneos. 
(KARNAL; TATSCH, 2009. p. 22). 

3. A História se entrelaça com a ficção? 

Hayden White aborda que os historiadores do século XIX teciam críticas 

aos escritos dos romancistas, uma vez que o mito e a ficção estavam presentes 

em suas histórias. Os historiadores não enxergavam que se utilizavam dos 

mesmos artifícios dos romancistas para criar o seu discurso. Contudo, para 

White (1994, p. 143): 

Toda História tem o seu mito; e, se existem modos ficcionais diferentes 
baseados em arquétipos míticos identificáveis diferentes, há também 
modos historiográficos diferentes – formas diferentes de ordenar 
hipoteticamente os “fatos” contidos na crônica dos eventos que 
ocorrem numa situação específica de tempo e espaço, de tal modo que 
os eventos, no mesmo conjunto, são capazes de funcionar 
diferentemente a fim de delinear com clareza sentidos diferentes – 
morais, cognitivos ou estéticos – em matrizes ficcionais diferentes. 
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De modo que, para o autor, mesmo que os historiadores busquem por 

uma narrativa centrada no fato, ao desenvolver seu discurso eles acabam por 

inserir elementos que fogem do passado. Ou seja, “a história do fazer história, 

teria sido, no Ocidente moderno, um processo de invenção ou ficção que busca 

explicar o passado desse presente” (PESAVENTO, 2012, p. 35), uma vez que 

toda história se tornou contemporânea (STEINER apud: JENKINS, 2013, p. 69). 

Roger Chartier (2002), quando propõe a sua abordagem do conceito de 

representação, aborda que todo o contexto externo a uma produção, acaba por 

influenciar diretamente no conteúdo. De forma que, “são estes esquemas 

intelectuais que criam figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, 

o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado” (CHARTIER, 2002, p. 17). 

Ao propor uma História Cultural do social, Chartier (2002, p. 19) enumera que a 

História passa a empregar as atitudes mentais de uma sociedade, 

por outras palavras, das representações do mundo social – que, à 
revelia dos atores sociais, traduzem as suas posições e interesses 
objetivamente confortados e que, paralelamente, descrevem a 
sociedade tal como pensam que ela é, ou como gostariam que fosse. 

Pesavento considera que o conceito é ambíguo pois “na relação que se 

estabelece entre ausência e presença, a correspondência não é da ordem do 

mimético ou da transparência” (2012, p. 40), as representações não são cópias 

do real, nem sua imagem perfeita como reflexo, mas “uma construção feita a 

partir dele”. De maneira direta, as representações ganham sentido como sendo 

“a forma pela qual um indivíduo ou um grupo vê determinada imagem, 

determinado elemento de sua cultura ou sociedade” (SILVA; SILVA, 2009, p. 

214). Sendo totalmente ligada ao conceito de imaginário, as representações são 

também portadoras do simbólico, pois sendo construções sociais, “se 

internalizam no inconsciente coletivo e se apresentam como naturais, 

dispensando reflexão” (PESAVENTO, 2012, p. 41), uma vez que elas carregam 

sentidos ocultos e dizem mais do que aquilo que mostram ou enunciam. 
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as representações do mundo social, assim construídas, embora 
aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 
sempre determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam. Daí 
para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos com a 
posição de quem os utiliza. (CHARTIER, 2002, p. 17). 

Assim, “tanto a memória histórica quanto as disputas políticas de cada 

sociedade são postas em cena, e isso é igualmente válido para os videogames 

e o restante da indústria cultural” (BELLO; VASCONCELOS, 2017, p. 233). Bello 

atesta que as representações históricas nos games são frutos de decisões e 

escolhas que concebem um imaginário construído sócio historicamente, e que é 

devedor de várias matrizes – narrativas e lúdicas – além de constituir “a ação 

dos sujeitos localizados no tempo e no espaço que manipulam tempos e visões 

de mundo cuja intencionalidade pretende transformar a história em um objeto de 

entretenimento para consumo de massas” (BELLO; VASCONCELOS, 2017, p. 

233). De modo que o videogame é um espaço programado e gerado por seres 

humanos, e que é fundamentalmente um espaço de escolhas e decisões 

culturais e políticas (BELLO; VASCONCELOS, 2017, p. 234). Ou seja, todo o 

jogo que possui em sua narrativa uma temática histórica, é um olhar do presente 

sobre o passado. 

As “lutas de representações”, acabam por criar uma autoridade às custas 

dos outros (CHARTIER, 2002, p. 17), pois não podemos nunca considerar os 

discursos como algo neutro. Uma questão também levantada por White (1994, 

p. 150), quando aborda que os historiadores passam a ser vítimas da ilusão de 

que “é possível uma descrição de valor neutro dos fatos, antes da sua 

interpretação ou análise”. Desse modo, quando trabalhamos com elementos 

factuais, estamos trabalhando diretamente com representações de um mundo 

presente, que se ilude no fato através da produção discursiva do historiador, ou 

seja: 

no ponto de articulação entre o mundo do texto e o mundo do sujeito 
coloca-se necessariamente uma teoria da leitura capaz de 
compreender a apropriação dos discursos, isto é, a maneira como 
estes afetam de si próprio e do mundo. (CHARTIER, 2002, p. 24). 
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Mariano Azevedo Jr. (2017, p. 6) analisa que além da narrativa – que não 

está resumida apenas em textos verbais –, as imagens e os sons também 

constituem camadas importantes “que se entrecruzam e produzem sentido na 

interação com o jogador, que subjetiva um conjunto de mensagens alcançadas 

através do ato de jogar”. 

Assim, quando falamos de Valiant Hearts – The Great War, consideramos 

que o jogo já produz uma representação fundamentada no imaginário recente da 

guerra, ressignificando personagens e mostrando fatos que os desenvolvedores 

consideraram importantes. Além do jogo ser uma representação constituída em 

um ambiente simulado que possui regras e uma narrativa linear, que por si só 

gera um discurso sobre o conflito. De modo que para realizar sua análise, 

devemos compreender alguns estudos que se destacaram recentemente e que 

se propuseram a trabalhar videogames como um objeto historiográfico. 

 

4. Estudos sobre o videogame 

Os estudos em torno dos videogames vêm adquirindo vários adeptos no 

Brasil. Pesquisas desenvolvidas por Lynn Alves, na Universidade do Estado da 

Bahia, trazem várias abordagens do objeto pela educação. Embora, como 

salienta Isa Beatriz Neves (2012) em seu artigo Jogos Digitais e a História: 

Desafios e possibilidades, ao se utilizar dessa metodologia no ensino de História, 

o docente não deve se limitar a recolher informações históricas ou investigar se 

a simulação do passado representada no jogo confere a realidade pois, devemos 

ter a consciência que essa não foi a intensão dos desenvolvedores na criação 

do game. 

Porém, ao considerarmos as poucas pesquisas que relacionem o 

videogame com a teoria da História, acaba que o videogame se limite apenas 

um mero acessório em sala de aula. Assim, as poucas pesquisas que se 

propõem a analisar o objeto como uma fonte tal como as outras, devem receber 

destaques. Do ponto de vista teórico, o já citado Robson Scarassati Bello (2013, 

2017) possui diversos artigos analisando as representações históricas nos jogos 

da série Assassin’s Creed. Já Mariano Azevedo Jr. (2017) analisa as diferentes 

representações distópicas de BioShock, bem como as narrativas fictícias nos 

jogos Call of Duty: Black Ops e Wolfenstein. Christiano Britto Monteiro (2011), 
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por sua vez, analisa o discurso da Doutrina Bush na série de jogos Medal Of 

Honor. 

Lynn Alves (2013) coordena e orienta trabalhos desenvolvidos em 

conjunto com o Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais3 e trazem os conceitos 

de History Games e Serious Games no cerne das discussões sobre a História 

Digital. O Grupo de Pesquisa atua em conjunto com as Universidades Estadual 

e Federal da Bahia (UNEB e UFBA), com o Instituto Federal da Bahia (IFBA) e 

com a Universidade Federal do Alagoas (UFAL) desenvolvendo trabalhos que 

buscam analisar os games elaborados por grandes produtoras comerciais, que 

se utilizam de enredos históricos em suas narrativas. Os History Games, assim 

definidos, se diferenciarem dos Serious Games, ou seja, aqueles desenvolvidos 

para fins educacionais4 e tidos como “realistas”. 

Aqui podemos traçar novamente o debate anterior, proposto por White e 

Chartier. A ideia de Serious Games, como sendo representações fiéis ou que 

contam com uma realidade, desconsidera que os jogos ainda fazem parte de um 

contexto atual. Podemos dizer que, embora o uso da teoria da História hoje já 

seja mais difundido – voltando ao argumento da quebra de paradigmas – os 

videogames ainda são vistos como meras reproduções infantis. 

Os jogos nos últimos anos sofreram uma crescente transformação, 

Marcelo Carreiro (2013), em seu artigo Jogando o Passado: Videogame como 

fontes históricas, bem como Diogo Carvalho (2017), demonstram que a 

transformação dos games, desde os anos 1970, acompanha o desenvolvimento 

tecnológico dos computadores pessoais. Deixando de lado os famosos jogos 

8bits, adotando mecanismos cada vez mais complexos. Emmanoel Martins 

Ferreira (2007) elucida que esse desenvolvimento permitiu, dentro de outras 

coisas, o emprego de uma narrativa completa em jogos. Ou seja, como ambos 

os autores abordam, os jogos modernos se assemelham a filmes, com tramas, 

enredos e personagens que vivem aventuras em um espaço simulado.  

 
3 A Rede de Pesquisa Comunidades Virtuais é formada por pesquisadores multidisciplinares 
brasileiros, portugueses e espanhóis que têm o desafio de atribuir sentidos diferenciados as 
relações que os sujeitos de distintos grupos geracionais estabelecem com universo digital e suas 
interfaces. Informações retiradas do site do grupo: https://www.comunidadesvirtuais.pro.br/cv/. 
Acesso em: 09 de mai. 2022 
4 Além de pesquisas, o grupo também desenvolve jogos educativos com temáticas históricas, 
sociais e geográficas, contando com financiamento da Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia. Esses jogos atuam como suporte pedagógico e são distribuídos gratuitamente por meio 
do website do grupo. 

https://www.comunidadesvirtuais.pro.br/cv/
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Pode-se assim dizer, que os videogames – sobretudo os considerados 

“históricos” – caracterizam-se como uma mídia audiovisual, composta por 

espaços simulados e estruturados em regras de jogo, que através de sua 

narrativa, nos apresentam um discurso sobre o passado. Pois, por meio de sua 

linguagem lúdica e interativa, os conteúdos históricos abordados em seu enredo, 

são capazes de representar determinados olhares sobre o “outro” (BELLO; 

VASCONCELOS, 2017, p. 216). E graças à essas linguagens, o videogame é 

capaz de se aproximar de diversos nichos e classes da sociedade, fomentando 

uma indústria cultural de grande expressão atualmente. 

Assim, devemos entender que os videogames estão inseridos em uma 

crescente industrialização de produtos audiovisuais, e que causam grande 

impacto comercial e cultural, sobretudo entre os jovens (BELLO; 

VASCONCELOS, 2017, p. 219). Esse é um dos atuais debates da Historiografia, 

a respeito do Público que consome a História. Não se pretende adentrar nesse 

artigo, a respeito da História Pública, mas é importante que o leitor saiba, que a 

História não está presa apenas nos meios acadêmicos, mas também, atua 

diretamente nas análises de divulgações e recepções de diversos conteúdos. 

 

5. Metodologias e possibilidades 

Metodologias debatidas por Helyom Viana Telles (2016) e Bello (2017) 

abordam o videogame como objeto de representação histórica, e analisam a 

relação entre o presente e o imaginário sobre o passado reproduzidos nos 

games. Podemos elencar esses métodos por meio do roteiro de análise de jogos 

que foi proposto por Espen Aarseth, e que fora adaptado por Diogo Carvalho 

(2017), em artigo publicado no XXIX Simpósio de Nacional de História – História 

e Videogames: contribuições de Espen Aarseth para o debate metodológico. 

Embora, Marcos Napolitano, em seu texto A história depois do papel 

(2008), aborda que, ao trabalhar as mídias audiovisuais, o historiador deve 

compreender ela como um todo, ainda é complicado trabalhar com objetos que 

utilizem diferentes signos. Quando tratamos os videogames como fontes tais 

como as outras, podemos encaixar em suas análises abordagens comuns às 

outras mídias ou objetos.  
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A proposta de Diogo Carvalho (2017) é de realizar três análises que se 

complementam. A crítica externa, que compreende basicamente: o como e onde 

jogar; analisar o externo do jogo – o principal foco do trabalho a ser desenvolvido 

–, que são os aspectos sobre a produção, e influências que o jogo sofreu, tanto 

de outras mídias quanto das referências que foram utilizadas. De modo geral, a 

análise externa abordará grande parte da nossa análise, pois buscará entender 

como se deu o processo de criação e desenvolvimento e como esse processo 

sofreu influências de diversos setores da sociedade. 

Outro tópico que Carvalho aborda, é a imersão do jogo. Estamos falando 

de videogames, logo, a imersão e a interação são pontos importantes para 

entendermos a funcionalidade do jogo e como a transmissão do discurso do jogo 

é feita. Assim, para esta análise propomos uma nova abordagem, tentando 

elencar o método “iconológico e iconográfico” de Erwin Panofsky, debatidos por 

Peter Burke (2017) e também citada por Cássio Remus de Paula (2017), em seu 

artigo O ofício do Historiador como pesquisador dos videogames: teorias e 

métodos, da qual se utiliza da análise das screenshots de algumas cenas do 

jogo, com uma das abordagens tríplices de Artur Freitas (2004), a qual ele sugere 

que, ao abordar as imagens de forma semântica – ou seja, retirar a imagem de 

seu meio – podemos assim, traçar interconexões com as demais representações 

culturais de um certo período, uma vez que a construção semântica de uma 

imagem, nasce da construção subjetiva de um conteúdo. Além disso, a fala dos 

desenvolvedores retiradas dos making of de produção, serviram para elucidar 

quais foram os objetivos ao criar o jogo. Nessa forma de análise, o historiador 

deve jogar o jogo, e coletar as informações de cenas especificas, interpretando 

as representações e simbologias através de imagens estáticas.  

É necessário que o historiador oriente o leitor acerca da trama referente 

ao jogo, ou seja, o pesquisador deve ambientar o leitor, trazendo informações 

sobre: o gênero, lugar, ano em que a trama se passa, breve resumo biográfico 

dos personagens – elencando os elementos de personalidade, e emocionais. 

Além é claro, de informações sobre o universo do game. “O pesquisador 

responsável pela análise do game em específico não pode, impreterivelmente, 

esquecer que o leitor de seu trabalho não é obrigado a conhecer os elementos 

presentes no jogo escolhido para as análises” (PAULA, 2017, p. 271). 
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Cássio de Paula (2017, p. 275) aborda também a análise ingame, em que 

o pesquisador deve jogar o jogo, coletar as informações sobre enredo, 

personagens, mundo do game, regras e design, e se possível, observar outros 

jogadores jogarem aquele jogo, pois, “é importante lembrar que, mesmo que o 

jogador obtenha informações diretamente através do jogo em posse, há o risco 

de o mesmo deixar de perceber algum item importante para sua análise”. Além 

de que, um jogo é mais imersivo que uma obra cinematográfica, portanto, o 

jogador pode se apegar sentimentalmente em elementos ou personagens, o que 

pode gerar diferentes interpretações sobre as tramas. “O papel de espectador, 

ajuda na apropriação daquilo que é representado para, e de forma culturalmente 

construída, assimilar os elementos apresentados como figurações do real” 

(PAULA, 2017, p. 276). 

Por fim, Carvalho aborda a análise do conteúdo aprendido. De modo que 

seria a análise geral dos dados coletados nas outras duas sessões anteriores, e 

possíveis comparações com outras fontes ou objetos que podem surgir ao longo 

do desenvolvimento da pesquisa. 

 

 

6. Proposta inicial de análise 

Valiant Hearts – The Great War é um jogo lançado em 2014 pela Ubisoft 

Montpellier (a mesma produtora dos jogos Assassin’s Creed), que tem sua 

ambientação nos anos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Contou com a 

participação de órgãos governamentais franceses – Mission Centenaire – para 

o fornecimento de documentos, vídeos e objetos do conflito. Esses arquivos e 

objetos aparecem em uma espécie de biblioteca virtual, que o jogador consegue 

acessar através do menu do jogo, são denominados como: “Fatos históricos” e 

“Objetos”.  

Os objetos são colecionáveis (figura 1) que o jogador encontra em alguns 

locais do cenário. São simulacros cartoonizados de objetos reais que o jogo 

adiciona na trama e: 

têm a função de projetar o jogador a uma condição sensorial de “fazer 
parte da história” para estar “dentro dos jogos”, ao desenvolver 
escolhas e movimentos relacionados com objetos de culturas materiais 
carregados de aspectos afetivos. (MONTEIRO; BEZERRA, 2019, p. 
30). 
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Figura 1 - Placa de identificação Francesa. Objeto recolhido da Mission 
Centenaire e presente na biblioteca virtual do jogo. 

 
Fonte: Print Scream feito pela plataforma de jogos Steam, produzido por Marcos Antonio 

Manoel Jr. em 11 de maio de 2019 durante partida realizada pelo notebook. 
 

Já os fatos históricos (figura 2), são fotografias ou imagens obtidas do 

documentário Apocalipse: Primeira Guerra Mundial do estúdio France 2 (2014), 

acompanhadas de um pequeno texto, que contextualizam o jogador sobre algum 

cenário ou acontecimento do conflito que tem ligação com a narrativa 

apresentada.  Nas palavras dos desenvolvedores, a utilização desses arquivos 

e objetos era para “demonstrar a guerra como realmente foi”. Aqui temos a 

atuação de sujeitos históricos, que estando presentes em seu contexto, 

consideram que o “real” esteja diretamente ligado a objetos e arquivos do 

passado, desconsiderando que o passado foi construído por eles, a partir de uma 

necessidade do presente. Pois, se tratando de um jogo francês, que se utiliza de 

documentos e objetos franceses, conseguimos identificar uma tendência 

nacionalista em seu discurso. 

Esse discurso nacionalista passou a se evidenciar a partir do destaque 

que os desenvolvedores deram aos “poilu” – peludos – a denominação dos 

soldados franceses, que na palavra de um dos desenvolvedores: “eram pessoas 

comuns enfrentando situações extraordinárias ou mesmo desumanas”. Fora que 

o jogo serviu para homenagear familiares de pessoas envolvidas na produção. 
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Figura 2 - O fiasco de agosto de 1914. Fato histórico que contextualiza os 
momentos iniciais da Primeira Guerra Mundial sob a ótica francesa, presente 

na biblioteca virtual do jogo. 

 

Fonte: Print Scream feito pela plataforma de jogos Steam, produzido por Marcos Antonio 
Manoel Jr. em 11 de maio de 2019 durante partida realizada pelo notebook. 

 
A Primeira Guerra em si não é explorada da forma “tradicional”, quando 

falamos em jogos de guerra – mesmo que ela apreça na sessão de Fatos da 

biblioteca virtual – ela acaba servindo mais como plano de fundo para a história 

fictícia de Emile, um camponês que foi recrutado para lutar no conflito e salvar 

seu genro, Karl, de origem alemã, e que foi obrigado a servir para seu país. No 

decorrer da história, Emile encontra Freddy, um afro-americano que se alistou 

no exército francês para vingar a morte de sua esposa, e Anna, uma enfermeira 

belga que está à procura de seu pai, um cientista que foi capturado pelo 

antagonista da história, o Barão Von Dorf. O jogo é um puzzle – point and click 

– onde o objetivo é desvendar os quebra-cabeças em cenários que relembram 

as trincheiras da frente ocidental ou algumas cidades belgas e francesas, a fim 

de se avançar na história. 

Após essa apresentação, podemos elencar várias perguntas a respeito da 

simulação do jogo. A primeira que vemos é a respeito da ambientação. O jogo 

se assemelha à uma história em quadrinhos, que apresenta paletas de cores 

diversas ao longo do desenvolvimento da narrativa. Como cores vivas em tons 

azulados no início do conflito que podem representar um sentimento de paz a 

esperança (Figura 3). Bem como cores de tonalidades acinzentadas, trazendo 
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uma sensação de hostilidade (HELLER, 2013), quando os cenários se passam 

na “Guerra de Trincheiras” (Figura 4). 

 

Figuras 3 e 4 - Representação da mudança da tonalidade da paleta de cores 
do jogo. As cores ajudam na imersão e podem transmitir emoções diferentes 

ao longo da gameplay. 

 

Fonte: Print Scream feito pela plataforma de jogos Steam, produzido por Marcos Antonio 
Manoel Jr. em 11 de maio de 2019 durante partida realizada pelo notebook. 

 

Mas por que foi escolhido esse tipo de representação para o conflito? O 

jogo foi criado como parte das comemorações e homenagens aos combatentes 

da Guerra. A não utilização de uma temática “comum” – FPS (First Person 

Shooter), com jogadores lutando um contra o outro ou contra um inimigo – 

contribui para passar uma mensagem pacifista. Para o Diretor de 

Desenvolvimento Adrian Lacey: "a escolha por uma História em Quadrinhos 

serviu para aproximar pessoas novas que nunca haviam tido contato com o 

conflito" (UBISOFT BR, 2014a, 00:00:37 – 00:00:43) pois cabe destacar, que 
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diferentemente da Segunda Guerra Mundial, a Primeira não possui um apelo 

comercial tão grande, passando a ser explorada apenas nos anos que 

antecederam seu centenário, como no caso do jogo. 

 Contudo, como dito anteriormente, o discurso do jogo tende para um 

nacionalismo francês. Podemos identificar esse nacionalismo em cenas com a 

bandeira republicana francesa, bem como os dizeres “Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade” (figuras 5 e 6) – que contrastam com a bandeira inimiga, que não 

é a do Império Alemão, mas sim uma bandeira que remete aos traços da 

bandeira prussiana – branca e preta – bem como estandarte imperial usado pelo 

exército prussiano (figuras 7, 8 e 9). 

 

Figuras 5 e 6 - Bandeiras, e elementos que compõe cenários com os dizeres: 
“Liberté, égalité, fraternité”. 

,  

 
Fonte: Print Scream feito pela plataforma de jogos Steam, produzido por Marcos Antonio 

Manoel Jr. em 11 de maio de 2019 durante partida realizada pelo notebook. 
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Como aborda Antoine Prost e Gerard Vincent (1992), a bandeira tricolor é 

o símbolo maior do patriotismo, ela une o branco da monarquia, o vermelho do 

socialismo, que somadas ao azul, “simbolizam emblematicamente um consenso 

que unia laicos e cristãos” (PROST; VINCENT, 1992, p. 208), visto que o 

nacionalismo é um “valor” partilhado tanto pela direita quanto pela esquerda. 

“Hoje, é possível apontar certa ingenuidade nesse ardor patriótico; no entanto, 

foi ele quer permitiu a vitória à França e, para os alemães, evitou que suas forças 

armadas se desintegrassem” (PROST; VINCENT, 1992, p. 208). 

 

Figura 7 - Bandeira do antagonista do jogo com as cores Branca e Preta, além 
de seu símbolo ser baseado no brasão de armas do exército prussiano. 

 
Fonte: Print Scream feito pela plataforma de jogos Steam, produzido por Marcos Antonio 

Manoel Jr. em 11 de maio de 2019 durante partida realizada pelo notebook. 

  

Figuras 8 e 9 - Bandeira do Reino da Prússia e do estandarte utilizado pelo 
exército prussiano. 

 



62 
 

 

Fonte: Wikimédia Commons. Acesso em 31 de julho de 2021. 

 

Mas afinal, por que o jogo não representa a Alemanha como inimiga? 

Podemos responder analisando a escrita recente sobre a Primeira Guerra 

Mundial e o não apontamento de culpados pelo conflito. Escolher um inimigo 

considerado extinto (a Prússia), demonstra apelos patrióticos – revanchismo 

francês pela derrota da Guerra Franco-Prussiana (1870-71). 

[...] a guerra foi resultado da exteriorização das relações internacionais, 
devido aos conflitos imperialistas, aos nacionalismos exacerbados, aos 
problemas de fronteiras e, sobretudo, à corrida armamentista que 
levara a uma estreita associação de interesses entre a grande indústria 
e o governo [...]. (MARQUES, 1990, p. 103). 

Outro elemento que evidencia um possível discurso nacionalista anti-

prussiano do jogo é a figura do Barão von Dorf (Figuras 10 e 11), que faz alusão 

ao general alemão August von Makensen, considerado como o último dos 

Hussardos – Cavalaria de Guerra Prussiana. Contudo, ao pesquisarmos a 

respeito do general, notou-se que durante a 1ª Guerra Mundial, sua atuação se 

deu apenas na frente Oriental. Como aborda Lawrence Sondhaus (2013), von 

Makensen comandou o 9º exército alemão na Polônia, e o 11º exército na região 

balcânica, logo, ele não teve atuação direta na frente Ocidental, cenário que o 

jogo representa. Podemos assim dizer, que o fato de o general ser tido como “o 

último dos Hussardos”, situação que leva a uma menção ao exército Prussiano, 

seja a única explicação para a alusão com o personagem do jogo. 
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Figura 10 - O antagonista Barão Von Dorf. 

 

Fonte: Print Scream feito pela plataforma de jogos Steam, produzido por Marcos Antonio 
Manoel Jr. em 11 de maio de 2019 durante partida realizada pelo notebook. 

 

Figura 11 - General August Von Mackensen – O último Hussardo. 

 

Fonte: Wikimédia Commons. Acesso em 31 de julho de 2021. 

 

Existe um debate acerca desse revanchismo, mas como aborda Marco 

Stancik (2013), em suas análises de cartões postais franceses e alemães Pré-

Grande Guerra, ambos os lados tratavam o “inimigo” de forma estereotipada – 

situação reforçada no jogo, apresentando os alemães de forma caricata e em 

algumas situações, ingênuos, tomando cerveja e consumindo salsichas (figura 

12). 
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Figura 12 - Representação caricatural dos soldados alemães, bebendo cerveja 
e comendo salsichas. Ao fundo novamente a bandeira do antagonista 

 

Fonte: Print Scream feito pela plataforma de jogos Steam, produzido por Marcos Antonio 
Manoel Jr. em 11 de maio de 2019 durante partida realizada pelo notebook. 

 
Assim, com essa breve análise, podemos perceber que um jogo simples 

pode conter diversas representações e simbologias de seu país de origem. O 

pesquisador deve se atentar em detalhes que podem parecer ingênuos, mas que 

demonstram a visão daquela sociedade sobre seu passado. Ao representar a 

Primeira Guerra Mundial, o jogo pretende prestar homenagem a todos os 

combatentes do conflito. Porém, quando se analisa as entrevistas com os 

desenvolvedores, fica evidente que esses combatentes são os “heróis” 

franceses, bem como há uma clara exaltação a França. Vale lembrar que o jogo 

está inserido em um contexto de comemorações, logo, esse patriotismo se faz 

presente, e, mesmo que haja hoje um consenso de não apontar culpados pelo 

conflito, e uma busca de celebrar esse fato não como uma vitória, mas, sim, 

como a “Paz”, o sentimento de vitória e de revanche ainda está inserido no 

imaginário da sociedade francesa. 

 

 
7. Considerações finais 

O videogame há muito deixou de ser percebido socialmente apenas como 

uma atividade voltada ao lazer, direcionada única e exclusivamente às crianças. 

Hoje, enquadra-se como o principal produto de uma indústria que gera bilhões 

de dólares anualmente, constatação essa que se deve ao fato de o videogame 

estar inserido em diversos nichos e classes da sociedade. Assim sendo, ele se 
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torna um dos mais bem sucedidos meios de reprodução cultural: através das 

suas características, que unem o lúdico à uma narrativa interativa e que, juntos, 

produzem uma imersão, ele se torna um objeto capaz de transmitir discursos e 

visões de mundo que podem influenciar pensamentos e modos de vida. Contudo, 

conforme abordado ao longo do trabalho, ainda é um objeto que não possui 

grandes estudos pela área da História. 

O presente artigo se propôs a apresentar um breve debate entre os 

principais pesquisadores da área no Brasil, a fim de compreender como 

caminham as pesquisas de videogames hoje em dia e as principais propostas 

de análises utilizadas. Por se tratar de um objeto que envolvem diversos signos, 

os videogames encontram dificuldades para serem analisados. Contudo, embora 

seja mais demorado, uma possibilidade é separar esses signos e analisá-los em 

partes. Um print de uma cena pode ajudar os pesquisadores a entender um 

determinado contexto, assim como jogar o jogo ou observar outro jogador, pode 

auxiliar no entendimento de diferentes emoções que o game passa.  

É importante, porém, que o pesquisador ou o educador compreenda que 

um jogo não significa a “verdade”, nem mesmo que ele seja uma “mentira”, mas 

sim, uma escolha feita por pessoas, que assim como o pesquisador ou o jogador, 

possui uma bagagem histórica e de referências. O objetivo é compreender o que 

levaram essas escolhas e o porquê elas foram feitas. Pode ser difícil em um 

primeiro momento, mas é um exercício que o historiador deve se prestar a fazer. 

Nunca saberemos com total certeza os motivos, mas comparando com estudos, 

buscando pelas referências e se disponível, analisando a fala e entrevistas dos 

produtores, é possível traçar uma linha de análise e responder os 

questionamentos. 

Quando discutimos uma proposta metodológica de análise de jogos, 

pensou-se em uma maneira que possa auxiliar que pesquisadores e docentes 

consigam utilizar o videogame como fonte. Claro, por se tratar de um objeto novo 

no mundo acadêmico e não possuir estudos consolidados, essa proposta pode 

se tornar obsoleta, mas pode servir como o passo inicial de uma pesquisa futura. 
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Os usos públicos da Ditadura Militar no Facebook  
 

Bruna Giovanna da Silva1  
Cássia Rita Louro Palha2  

 

Introdução  

O presente trabalho é resultado de um projeto de iniciação científica 

iniciado em meados de 2019 que teve como intuito desenvolver uma análise 

sobre os usos públicos em torno da ditadura militar no Brasil por meio de uma 

rede social, o Facebook. Plataforma que, no ano de 2018, encontrava-se com 

cerca de 2,3 bilhões de usuários no mundo3 e que no Brasil sua abrangência 

chega a marca de 130 milhões. Trata-se de um ambiente virtual que já não 

cumpre apenas o papel de “diário” de compartilhamento social. Tornou-se 

extensão do ser, uma comunidade imaginada que se retroalimenta de 

interações, um espaço privilegiado de debate sociopolítico. Temos então a 

formação de um novo espaço público:  

a utilização das redes de comunicação e informação, criaram novas 
formas de ação e interação na sociedade, ao mesmo tempo em que 
transformam os diversos tipos de relação entre os indivíduos e mesmo 
a relação mais íntima de si consigo mesmo” (LUCCHESI, 2013, p. 2)  

Tais interações mediadas pela plataforma acabaram por proporcionar a 

formação de grupos de discussão e socialização de pautas específicas do 

cenário de demandas públicas — grupos esses que podem ser considerados 

como “comunidades de apropriação e de produção de conteúdos”, evidenciando 

os contornos do que Orozco (2014) definiu como uma nova “condição 

comunicacional” de nossos tempos. Esse tipo de segmentação nos 

compartilhamentos nos permite delimitar a partir de temas/questões 

integralizadoras dessas comunidades, determinados universos em particular. 

 
1 Discente de iniciação científica do Curso de História da Universidade Federal de São João del 
Rei.  
2 Professora Associada da Universidade Federal de São João Del Rei.Orientadora. 
 3Link:https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/02/04/facebook-completa-15-
anos-com-23-bilhoes-de-usuarios.ghtml. Acesso em: 3 maio 2019. 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/02/04/facebook-completa-15-anos-com-23-bilhoes-de-usuarios.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/02/04/facebook-completa-15-anos-com-23-bilhoes-de-usuarios.ghtml
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Sendo assim, elegemos um grupo da rede social voltado para a discussão entre 

os campos políticos da direita e da esquerda4, como objeto e fonte de análise.  

O grupo foi criado no dia 24 de março de 2016, dias depois da maior 

manifestação pró-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, datada de 13 

de março de 2016. Tais manifestações envolveram diversas associações que se 

organizaram e se expandiram através da internet, apontando para o papel 

dessas novas formas de ativismo e militância política (LERNER; PENTEADO, 

2015, p. 1). Almejando representar o espaço “de debate mais democrático e 

populoso do Facebook”5, expõem ainda em sua descrição mais pormenorizada 

as indicações da polaridade política que norteou a última eleição presidencial do 

país6. Neste trabalho, optamos pela análise dos conteúdos/concepções sobre a 

ditadura militar veiculados apenas por usuários que se apresentaram e/ou se 

autoidentificaram nesta comunidade como defensores dos ideários “de direita”7. 

Pesquisas iniciais na área de história têm se ocupado com discussões 

sobre o lugar estratégico das redes sociais na construção de uma história pública 

(ALMEIDA; ROVAI, 2011); e, com ela, os “usos e abusos” de nosso passado 

recente8. Ao falarmos de uma história pública, estamos nos referindo à 

"apresentação popular do passado histórico para uma gama de audiências mais 

amplas” (LIDDINGTON, 2011), a qual se mostra notória em grupos de Facebook. 

Em nosso recorte nos interessa, em especial, as apropriações em torno da militar 

brasileira, foco de maiores revisões historiográficas a partir de 2004 ocasião em 

que fez quarenta anos (FICO, 2004; JOFFFILY, 2018).  Contudo, pode-se afirmar 

que o tema passou a ter uma maior circulação social nos debates que se 

 
4 Apesar das categorias de esquerda e direita terem ocupado desde a Revolução Francesa e ao 
longo dos séculos XIX e XX uma referência estratégica para a classificação dos partidos e 
ideários políticos, seu potencial explicativo passou a ser reavaliado após o colapso da União 
Soviética. A esse respeito conf. Bobbio (1995) e Giddens (1996). Além de sofrerem variações ao 
longo dos tempos, essas categorias também precisam ser adequadas de acordo com a história 
e o contexto político e cultural de cada país.  Sobre as categorias de esquerda e direita nos 
autores clássicos internacionais e sobre as especificidades de tais conceitos junto à historicidade 
brasileira (MADEIRA;TAROUCO, 2013). Partimos contudo neste artigo da premissa clássica de 
que as esquerdas buscam a promoção da justiça social, a partir de uma maior distribuição de 
renda, ao passo que os espectros da direita apostam na liberdade individual através do livre 
mercado e do direito à propriedade privada (BOBBIO, 2001). 
5 Link: grupo.png - Google Drive. Acesso em: 15 abr. 2019.  
6 Em conformidade com o parecer consubstanciado 3.791.457 do Comitê de Ética em Pesquisa 
envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del Rei, o nome do grupo e 
os nomes dos agentes envolvidos não serão citados. 
7 Sobre a reemergência e militância da direita no Brasil cf. a coletânea (GALLEGO, 2018).  
8 A esse respeito, conferir Pereira (2015), Lucchesi (2012; 2013), Oliviera (2011), dentre outros. 

https://drive.google.com/file/d/1ycAl1tIWZrDSBwZPO1PcpffL_F7I_wVG/view
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seguiram à Comissão da Verdade, instalada em 2013, destinada a investigar as 

violações dos direitos humanos durante o período. Porém, na eleição 

presidencial de 2018 que as referências ao período pautaram de forma mais 

diretiva os meios de comunicação junto a ascensão popular do atual presidente 

Jair Messias Bolsonaro. Uma entrevista sua realizada no programa Câmera 

Aberta em 23/05/1999, para o canal Bandeirantes, circulou na grande mídia e na 

internet neste contexto: 

 [o Brasil] só vai mudar infelizmente quando um dia nós partirmos para 
uma guerra civil aqui dentro, e fazendo o trabalho que o regime militar 
não fez, matando uns trinta mil, começando com FHC. Não deixar ir 
para fora não, matando! Se vão morrer alguns inocentes tudo bem, 
tudo enquanto é guerra morrem inocentes. Eu até fico feliz de morrer, 
mas desde que vá trinta mil outros juntos comigo né!?(...)9 

Outra situação envolvendo Bolsonaro também muito divulgada ocorrida 

em 2016, quando como deputado federal, o político declarou seu voto durante a 

sessão de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, da seguinte forma: 

"Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma 

Rousseff. Pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de 

todos e por Deus acima de tudo, o meu voto é sim"10. A ex-presidente foi 

torturada por Ustra, único brasileiro declarado pela justiça brasileira como 

torturador no período da ditadura. Já na condição de presidente, no dia 25 de 

março de 2019, Jair Bolsonaro recomendou ao Ministério da Defesa que fizesse 

as “devidas comemorações” ao golpe de 1964; em resposta, seu porta-voz 

afirmou que as comemorações deveriam conter “tudo aquilo que os 

comandantes achassem, dentro das suas respectivas guarnições, que deveriam 

ser feitas dentro do contexto”11. Dois dias após o ocorrido, em entrevista ao 

programa Brasil Urgente, de José Luiz Datena, na TV Band, o presidente negou 

a existência da ditadura militar. Ele ainda afirmou que, assim como o casamento, 

 
 9A entrevista está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qWNJfw0hGRs&t=1s> 
Acesso em: 10 mar. 2019. 
10 A transcrição do discurso está disponível em: <https://agencia-
brasil.jusbrasil.com.br/noticias/326398047/governo-repudia-mencao-e-aplausos-a-torturador-
na-votacao-do-impeachment> Acesso em: 11 mar. 2019. 
11 Declarações disponíveis em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/25/bolsonaro-
determinou-que-defesa-faca-as-comemoracoes-devidas-do-golpe-de-64-diz-porta-voz.ghtml > 
Acesso em: 10 mar. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=qWNJfw0hGRs&t=1s
https://agencia-brasil.jusbrasil.com.br/noticias/326398047/governo-repudia-mencao-e-aplausos-a-torturador-na-votacao-do-impeachment
https://agencia-brasil.jusbrasil.com.br/noticias/326398047/governo-repudia-mencao-e-aplausos-a-torturador-na-votacao-do-impeachment
https://agencia-brasil.jusbrasil.com.br/noticias/326398047/governo-repudia-mencao-e-aplausos-a-torturador-na-votacao-do-impeachment
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/25/bolsonaro-determinou-que-defesa-faca-as-comemoracoes-devidas-do-golpe-de-64-diz-porta-voz.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/25/bolsonaro-determinou-que-defesa-faca-as-comemoracoes-devidas-do-golpe-de-64-diz-porta-voz.ghtml
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todo regime tem alguns “probleminhas”. Para ele, a história foi “distorcida pela 

esquerda brasileira” e acabou reforçada com a Comissão Nacional da Verdade12. 

A vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018, impôs a evidência do  

movimento de reemergência das direitas no Brasil (MIGUEL, 2018; ROCHA, 

2018). Os exemplos acima — que enumeram algumas das muitas polêmicas 

levantadas pelo presidente em torno da ditadura militar — refletiram e 

influenciaram significativamente grupos e redes sociais de ativismo político, 

como o escolhido por esta pesquisa. Os discursos do presidente inflamam 

perspectivas negacionistas e de base revisionista, especificamente, o 

revisionismo ideológico cunhado por Marcos Napolitano:  

que parte unicamente de demandas ideológicas e valorativas e colige 
fontes e autores para confirmar uma visão pré-construída acerca de 
um tema histórico, quase sempre polêmico. Esse revisionismo é refém 
de objetivos meramente ideológicos, da falta de método e da ética da 
pesquisa historiográfica (2021, p. 99) 

Buscamos, deste modo, analisar a forma como os usuários do grupo 

definiram noções de pertencimento ao universo político das direitas e como 

ressignificam historicamente o período da ditadura militar.  

 

2. Metodologia  

A pesquisa foi metodologicamente conduzida a partir da abordagem 

qualitativa e quantitativa baseada na análise do conteúdo (BARDIN, 2009) e na 

observação participante online (COSTA; SANTOS, 2015).  Um breve histórico 

da análise de conteúdo realoca sua formação ainda nos anos 1970, com o 

advento dos computadores e a ampliação da rede de informações em circulação 

na sociedade. Trata-se de uma metodologia que “observa com interesse as 

tentativas que se fazem no campo alargado da análise de comunicações: 

lexicometria, enunciação linguística, análise de conversação, documentação, 

base de dados, etc” (BARDIN, 2009, p.27).  Ressaltando o papel ativo do 

pesquisador junto à produção de suas fontes, entende-se a análise dos dados 

como um processo resultante de testes de associação de palavras, estereótipos 

 
12 A entrevista está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qF6aFalfVY > Acesso 
em:11 mar. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=qF6aFalfVY
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e representações sociais que são partilhados pelos membros de um determinado 

grupo.  

Foram, ainda, considerados os elementos específicos que constituem o 

espaço próprio da rede social, uma vez que a comunidade pode deliberar, 

compartilhar conhecimento, fazer novas conexões e discutir sobre temas 

comuns. A interação proporcionada pelo ambiente da Web 2.013 é variada e, ao 

se criar um grupo, deve-se escolher o nível de privacidade deste. São estes: 

aberto (no qual todos podem entrar e interagir, sem a necessidade de permissão 

prévia dos administradores e moderadores); fechado (no qual apenas as 

pessoas permitidas podem entrar e interagir); e os secretos (que são aqueles 

que não se pode encontrar ao pesquisar, apenas os administradores, 

moderadores e membros podem convidar outros usuários, cabendo ao 

convidado a decisão de aceitar ou não). O grupo pesquisado por ser “fechado”, 

nos levou à observação de uma maior liberdade “no dizer”. Como apenas os 

aceitos podem integrar o grupo, seus membros se sentem mais à vontade para 

tornarem “públicas” suas crenças e concepções. Atualmente, o grupo encontra-

se com cerca de 40 mil membros, especificamente 38.318 participantes14. A 

condição para que os membros sejam aceitos está baseada em não serem perfis 

“fakes”, em que o julgamento é feito com base nas postagens dos indivíduos e 

no tempo de existência do perfil. Majoritariamente, faz-se possível a identificação 

da idade e da profissão dos indivíduos, já que essas informações estão contidas 

na própria descrição dos respectivos perfis de associação. A grande liberdade 

das postagens em um grupo fechado e a falsa proximidade proporcionada pelo 

ambiente virtual foram elementos importantes ao considerarmos o conteúdo das 

narrativas que foram analisadas.  

Em nosso planejamento, realizamos publicações durante seis meses 

(novembro de 2019 a junho de 2020) em que os usuários puderam se manifestar 

livremente a partir de questões dirigidas. As publicações foram realizadas por 

 
13 O termo foi criado em 2004 pela empresa de mídia O’Reilly Media. Inicialmente era usado para 
designar aplicativos ou sites de baixo-custo de desenvolvimento no qual o conteúdo era gerado 
pela colaboração dos usuários. Hoje a denominação é usada para designar qualquer plataforma 
baseada na colaboração orgânica e social do usuário (SPYER, 2007, p.28 apud CARVALHO, 
2016, p.39). 
14 No momento da finalização desta pesquisa o grupo tinha diminuído consideravelmente seu 
número de participantes para 36.518. Meses depois o grupo foi excluído sem nenhum tipo de 
aviso prévio, mais uma marca do convívio em rede.  
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um perfil pessoal que foi modificado para o desenvolvimento da pesquisa, com 

a intenção de aparentar certa “imparcialidade” política. A privacidade do perfil foi 

alterada para “apenas amigos”, ou seja, publicações e fotos ficaram restritas, 

apagando-se inclusive qualquer registro da pesquisadora que a associasse a 

sua condição de discente na área de História.  Além disso, a foto de perfil não 

agregou nenhum filtro ou marca característica. Para a foto de capa a imagem 

escolhida foi a da bandeira mineira, que pode ser lida de diversas formas, um 

risco conhecido e assumido.  

Nortearam ao longo desse período os princípios de uma “observação 

online participante”, em que a íntima relação de dependência entre “quem 

observa” e “quem é observado” se faz nítida e o pesquisador — de forma 

temporária — exerce o papel de membro da comunidade em duas direções 

concomitantes: de fora para dentro (observador) e, de dentro para fora 

(participante). Desta maneira, 

o pesquisador pode se mover entre a observação e a participação, quer 
seja no papel de observador, quer seja no papel de participante, 
avaliando, participando e intervindo no processo de produção de dados 
para constituir a pesquisa. Nesse movimento, consegue-se obter 
informações mais precisas sobre o fenômeno em estudo, a partir das 
perspectivas do pesquisador, das perspectivas dos outros interagentes 
e de uma nova perspectiva formada a partir do resultado dessas 
interações (COSTA;SANTOS, 2015, p. 6). 

Após um primeiro momento de pouquíssimas interações a partir de 

perguntas diretivas sobre o tema, optamos por postagens pautadas em notícias 

do tempo presente/imediato vivenciadas pelos usuários que mantinham relação 

direta com a ditadura militar. Algo não muito dificultoso, já que tivemos variados 

episódios/falas de grande repercussão que faziam referência direta ao tema15. 

Em dez postagens realizadas no grupo, obtivemos mais de 1.600 comentários 

 
15 Como a “Proibição de homenagens ao Regime militar e à ditadura vira lei em Pernambuco”. 
Disponível em: https://portaldeprefeitura.com.br/2019/09/24/proibicao-de-homenagens-ao-
regime-militar-e-a-ditadura-vira-lei-em-pernambuco2019/?fbclid=IwAR0vW10pVgs7L-
SBqLHFuXrOJQQbSq2RYLWrr8bkErPtsL9ms8z2GtzJ1cI. Acesso em: 1 jan. 2020. 
“Para críticos, objetivo do Escola sem Partido é reescrever ditadura”. Disponível em: 
https://exame.com/brasil/para-criticos-objetivo-do-escola-sem-partido-e-reescrever-
ditadura/?fbclid=IwAR1pKFVjZ_s6P37dLWT2eQgMu69f6Ebg4IB4_OWOQfBuxRsYCjRVdGCU
AWo. Acesso em: 3 fev. 2020. 
“Manifestação anti-congresso explode nas redes sociais”. Disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacao-anti-congresso-explode-nas-redes-
apos-compartilhamento-de-
bolsonaro,70003213034?fbclid=IwAR0WG6jzVsRBOWeg_FFgMzJtns-owK_5968CunjT98-
YMHJtei0M_nf6GFQ. Acesso em: 11 jun. 2020.  

https://portaldeprefeitura.com.br/2019/09/24/proibicao-de-homenagens-ao-regime-militar-e-a-ditadura-vira-lei-em-pernambuco2019/?fbclid=IwAR0vW10pVgs7L-SBqLHFuXrOJQQbSq2RYLWrr8bkErPtsL9ms8z2GtzJ1cI
https://portaldeprefeitura.com.br/2019/09/24/proibicao-de-homenagens-ao-regime-militar-e-a-ditadura-vira-lei-em-pernambuco2019/?fbclid=IwAR0vW10pVgs7L-SBqLHFuXrOJQQbSq2RYLWrr8bkErPtsL9ms8z2GtzJ1cI
https://portaldeprefeitura.com.br/2019/09/24/proibicao-de-homenagens-ao-regime-militar-e-a-ditadura-vira-lei-em-pernambuco2019/?fbclid=IwAR0vW10pVgs7L-SBqLHFuXrOJQQbSq2RYLWrr8bkErPtsL9ms8z2GtzJ1cI
https://exame.com/brasil/para-criticos-objetivo-do-escola-sem-partido-e-reescrever-ditadura/?fbclid=IwAR1pKFVjZ_s6P37dLWT2eQgMu69f6Ebg4IB4_OWOQfBuxRsYCjRVdGCUAWo
https://exame.com/brasil/para-criticos-objetivo-do-escola-sem-partido-e-reescrever-ditadura/?fbclid=IwAR1pKFVjZ_s6P37dLWT2eQgMu69f6Ebg4IB4_OWOQfBuxRsYCjRVdGCUAWo
https://exame.com/brasil/para-criticos-objetivo-do-escola-sem-partido-e-reescrever-ditadura/?fbclid=IwAR1pKFVjZ_s6P37dLWT2eQgMu69f6Ebg4IB4_OWOQfBuxRsYCjRVdGCUAWo
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacao-anti-congresso-explode-nas-redes-apos-compartilhamento-de-bolsonaro,70003213034?fbclid=IwAR0WG6jzVsRBOWeg_FFgMzJtns-owK_5968CunjT98-YMHJtei0M_nf6GFQ
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacao-anti-congresso-explode-nas-redes-apos-compartilhamento-de-bolsonaro,70003213034?fbclid=IwAR0WG6jzVsRBOWeg_FFgMzJtns-owK_5968CunjT98-YMHJtei0M_nf6GFQ
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacao-anti-congresso-explode-nas-redes-apos-compartilhamento-de-bolsonaro,70003213034?fbclid=IwAR0WG6jzVsRBOWeg_FFgMzJtns-owK_5968CunjT98-YMHJtei0M_nf6GFQ
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacao-anti-congresso-explode-nas-redes-apos-compartilhamento-de-bolsonaro,70003213034?fbclid=IwAR0WG6jzVsRBOWeg_FFgMzJtns-owK_5968CunjT98-YMHJtei0M_nf6GFQ


76 
 

(número aproximado). Em vários desdobramentos destas postagens tivemos, 

contudo, uma postura mais observadora do que participante, já que se 

desenrolaram sozinhos, em discussões longas e, por vezes, hostis entre os 

próprios membros do grupo. Isso também gerou uma primeira constatação: a 

predominância de narrativas muito curtas, de tom pessoal e pretensão assertiva, 

sem maiores argumentações ou embasamentos.  

Na triagem dos mais de quatrocentos perfis  envolvidos, escolhemos, 

entre os usuários que se autodenominam de direita, aqueles que apresentaram 

em termos quantitativos e qualitativos uma maior expressividade junto ao campo 

das interações nas postagens feitas. Além dos posicionamentos que os 

indivíduos assumiram no próprio grupo, por meio de publicações ou comentários, 

fizemos, também, um mapeamento desses perfis considerando: publicações no 

perfil do usuário; filtros utilizados nas fotos de perfil; informações contidas nas 

informações do perfil como na lacuna “preferência política” ou na própria bio; 

autodenominação em comentários ou no próprio perfil; fotos de capa do 

Facebook; origem das publicações compartilhadas pelos usuários (páginas que 

os usuários compartilham concordando ou discordando); páginas que os 

usuários curtem e seguem.  

 

3. “As direitas” no mapeamento dos usuários  

Se já é complexa a tarefa de categorizarmos os usuários no ambiente 

virtual, em se tratando do campo da direita, o desafio se sobrepõe. O próprio uso 

da expressão “direita” no singular deve ser relativizado, dada a pluralidade de 

seus grupos de distintas orientações, cuja união em contextos conjunturais é 

sobretudo de ordem pragmática (MIGUEL, 2018). Enfatizando que a direita 

nunca esteve ausente da política nacional, Luis Felipe Miguel destaca que o uso 

da expressão “reemergência” das direitas, sinaliza para a “relevância crescente 

de grupos que passaram a assumir sem rodeios um discurso conservador ou 

reacionário”, algo gestado mais particularmente ao longo dos governos petistas 

(idem, 2018, p. 18). Outros autores fazem a articulação do ideário de direita de 

forma mais emblemática ao longo do processo da abertura política brasileira. O 



77 
 

autor Antônio Flávio Pierucci em um texto do final da década de 1980, expõe 

algumas das características desse universo em seu tempo, citando seus “tiques”: 

 

Seu tique mais evidente é sentirem-se ameaçados pelos outros. Pelos 
delinqüentes e criminosos, pelas crianças abandonadas, pelos 
migrantes mais recentes, em especial os nordestinos (...), pelas 
mulheres liberadas, pelos homossexuais (particularmente os travestis), 
pela droga, pela indústria da pornografia mas também pela 
permissividade “geral”, pelos jovens, (...) pela legião de subproletários 
e mendigos que, tal como a revolução socialista no imaginário de 
tempos idos, enfrenta-se a eles em cada esquina da metrópole, e 
assim vai. (1987, p. 01) 

Partindo desse mesmo marco, Flávio Henrique Calheiros Casimiro (2018) 

vai citar a formação de variadas organizações, eventos e institutos que ao longo 

das décadas de 1980 e 1990 instrumentalizaram a difusão do liberalismo e da 

agenda de direita no Brasil: o IL (Instituto Liberal /RJ); o IEE (Instituto de Estudos 

Empresariais/Porto Alegre); o Fórum da Liberdade; o IEDI  (Instituto de Estudos 

para o Desenvolvimento Industrial - SP); o IA (Instituto Atlântico- RJ/SP). Já nos 

anos 2000, o autor destaca que, entre as direitas, houve uma paulatina 

“substituição de uma postura mais contida e técnica, por um discurso bem mais 

agressivo, com uma forte pauta moralista”, mobilizado pela “agressividade de 

seus próprios filhotes”, com a criação do (IMIL) Instituto Millenium, do IMB 

(Instituto Mises Brasil) e o EPL (Estudantes pela Liberdade), todos lançados em 

edições do Fórum da Liberdade16.  Em sua avaliação: 

Esse conjunto de aparelhos privados tornou-se uma espécie de porta-
voz de uma nova direita aberta e dura, com enorme agressividade, ao 
lado de posições de uma subordinação impactante a certos padrões 
ideológicos vigentes nos países centrais, com destaque para os 
Estados Unidos (CASIMIRO, 2018, p. 45) 

A capilaridade em torno dos ideários tanto de direita quanto de esquerda 

no Brasil acompanharam os desdobramentos da internet como rede social nos 

anos 1990 e ganharam centralidade no ativismo político atual17. Na ocasião do 

 
16 Para maiores informações sobre esse evento anual sediado em Porto Alegre e organizado 
pelo Instituto de Estudos Empresariais, cf: https://www.forumdaliberdade.com.br/edicoes.  
17 Os autores Machado e Miskolci (2019) afirmam que se no início da militância pelas redes os 
movimentos de esquerda foram protagonistas - visto os baixos custos operacionais e de 
comunicação - a represália direitista alcançou uma repentina expressividade. No Brasil, Olavo 
de Carvalho foi o primeiro agente de direita que ganhou notoriedade no ambiente virtual, ainda 
em 1997. Sua presença se ampliou quando decidiu direcionar seus ataques ao Indymedia, centro 
de mídia alternativa, criando o Mídia sem Máscara (MSM), sua versão conservadora. Entretanto, 
diante da expansão ao acesso à internet e a consequente ascensão das redes sociais, sites e 

https://www.forumdaliberdade.com.br/edicoes
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golpe de 2016, por exemplo, grupos como o Movimento Brasil Livre (MBL), 

Revoltados Online, Vem Pra Rua e o Movimento Endireita Brasil (MEB) 

possuíam em comum a mobilização de suas bases através da Web. 

Por internet concebemos uma “comunidade transnacional imaginada 

virtual” (RIBEIRO, 2002 apud PRUDÊNCIO, 2009, p. 99), um emaranhado 

ambíguo que cresceu exponencialmente cujos desafios perpassam desde o "não 

dito” às estratégias do discurso político/publicitário. Ela ainda disponibiliza uma 

quantidade abusiva de informações, gerando o que Ignacio Ramonet (1999) 

chamou de “censura democrática” ou “white out”, ou seja, tamanho excesso de 

informações que provoca a desinformação, ainda mais quando pensamos nas 

circunstâncias da WEB 2.0 e em seus filtros-bolha18. Em meio à tamanha 

perturbação, resta aos “ativistas políticos” da rede definirem claramente o seu 

adversário e isso só pode ser feito através de uma “comunidade imaginada”. 

Nesse processo, o agente constrói seu adversário, ao mesmo passo que constrói 

a si mesmo. Se autodenominar ou se expressar já é demarcar uma fronteira. 

Cria-se uma identidade, uma persona que funcione na internet, diante de seus 

objetivos: 

A persona, logo, é uma faceta adquirida para melhor comunicar-se, ou 
no caso, para demonstrar uma identidade que se pretende ser nas 
redes sociais [...] há assim a busca por uma imagem e um meio em 
que haja identificação e que torne o usuário igual e diferente ao mesmo 
tempo. Há, logo, a preocupação é construir uma identidade que deverá 
ser reconhecida pelos outros, e que com a pretensão de valor social 
na comunidade em que deseja estar inserido.(FARIAS; MONTEIRO, 
2012, p. 06-09) 

 
blogs caíram em desuso, dando start em uma nova forma de fazer política na web. Essa deu 
origem a grandes manifestações ao redor do mundo, como a Primavera Árabe (2010) e Occupy 
Wall Street (2011) e Indignados (2011). No cenário brasileiro, as Jornadas de Junho tornaram-
se marco desse ativismo, implicando em consequências analisadas ainda hoje. A demanda por 
ação pública foi conduzida pelo Movimento Brasil Livre (MBL), sob os slogans “não é pelos 20 
centavos” e “não me representa”, “o que simultaneamente expressava uma crença na ação direta 
(via internet e nas ruas) e desacreditava a base da democracia representativa, os partidos e os 
políticos” (MACHADO; MISKOLCI, 2019). O movimento foi cada vez mais se articulando com 
outros grupos, como os Revoltados Online, Vem Pra Rua e o Movimento Endireita Brasil (MEB), 
o que esclareceu as intenções das mobilizações, até então “não políticas”, direcionando aos 
gritos contra o governo do Partido dos Trabalhadores (PT) e o “Fora Dilma”.  
18 De acordo com Pariser (2011), o “filtro bolha” é o conceito utilizado para denominar a ação dos 
algoritmos como filtros no ambiente virtual, que agem como motores de previsão. O sistema é 
capaz de influenciar e direcionar quais conteúdos chegam ao usuário baseado em sua forma de 
agir e consumir a web. A "excelência" de tal lógica se dá por meio da sensação de efetividade, 
de apenas ser exposto ao que gosta, nas ideias que compartilha e nas informações que lhe 
agradam. Ou seja, os agentes consomem aquilo que em algum momento se interessaram, se 
rodeiam apenas daquilo que em determinado momento se identificaram, o algoritmo apenas o 
reconhece como consumidor x ou y.   
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A internet atribui ainda uma camada a essa complexa relação: a convicção 

de que é um ambiente sem leis, sem amarras, despertando não raramente o pior 

dos indivíduos por trás da tela. Em nossa pesquisa nos atentamos a um recurso 

muito utilizado para o objetivo de uma autodenominação nas redes: os recursos 

imagéticos. Vários usuários aproveitam esses recursos para se expressarem 

politicamente. Algo identificável nas fotos de perfil, nas imagens de capa e nas 

publicações. Segundo Helder Moraes Miranda (2011), tais recursos estão 

todos ligados à necessidade que as pessoas têm de serem aceitas, de 
se sentirem fazendo parte de um grupo. Não há como se apresentar, 
narrando uma individualidade deslocada, uma individualidade que o 
afaste da possibilidade de aceitação em determinada “tribo”. 
(MIRANDA, 2011, p. 15)  

Pode-se dizer que esses recursos caminharam em consonância com a 

rapidez demandada pela vida virtual, mobilizando uma rede de reconhecimento 

entre “símbolos e signos ali veiculados, permitindo que a comunicação seja 

considerada bem sucedida” (FARIAS; MONTEIRO, 2012, p. 04). Nos propomos 

ao desafio de exemplificar esse uso das imagens nas publicações dos próprios 

“diários abertos” dos usuários do grupo que tiveram uma maior interação/número 

de postagens ao longo da pesquisa.  

O primeiro perfil a ser tratado é o de um usuário que se autodenomina 

monarquista, movimento que retomou sua ascensão junto às mobilizações de 

2013, diante da constante participação de Bertrand de Orléans e Bragança 

naquele contexto. As tendências restauracionistas de ordem monárquica, vez ou 

outra, erguem-se na história recente do Brasil, tendo tido forte apelo em 1993, 

em que alcançou a marca de 10,25% na preferência dos eleitores que optaram 

pela monarquia naquele plebiscito. Após a derrota, o movimento deteve-se aos 

sussurros até às “Jornadas de Junho” e foi se aconchegando nos setores mais 

conservadores da população brasileira. A bandeira monarquista como símbolo 

(Figura 4) — denotando identidade19 — utilizada por este usuário em seu perfil 

passou a circular desde então com maior frequência, junto de uma convocação 

patriótica das direitas em torno da própria bandeira nacional, com destaque para 

o uso das cores verde e amarelo.  

 
19 As bandeiras “por serem  símbolos que denotam identidade, trazem uma gama enorme de 
expressões e manifestações, cuja finalidade é se fazer notar, comunicar algo a alguém, tal como 
reivindicar ou protestar, saudar ou vilipendiar” (SEYSSEL, 2006, p. 26). 
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A força monarquista, de acordo com Marcos Paulo dos Reis Quadros 

(2017), enfatiza-se a partir de uma visão política conservadora, apoiado na 

premissa da oposição às esquerdas e na denúncia da instabilidade gerada pela 

República, ao lado de referências aos valores cristãos (2017, p. 25). O usuário 1 

traz também em sua bio (figuras 1 e 2) uma outra dimensão de seu ativismo, o 

“Movimento dos Homens e Meninos”, alegando a equiparidade entre o 

feminismo e o machismo, afirmando a necessidade de se retomar a potência viril 

da masculinidade. Uma premissa próxima da tradição católica da monarquia com 

a figura masculina salvadora do monarca que “sendo vitalício, pode inspirar e 

conduzir um projeto nacional, com obras de longo alcance e longo prazo”.  O 

monarca é assim “o símbolo vivo da nação, personifica sua tradição histórica e 

lhe dá unidade e continuidade” (INSTITUTO BRASIL IMPERIAL, 2010, n.p. apud 

QUADROS, 2007, p. 27). Por fim, o usuário utiliza-se ainda da figura de Óscar 

Alberto Pérez (figura 3), militar venezuelano que foi responsável pelo atentado a 

Nicolás Maduro em 201720. A repercussão desse atentado entre grupos 

conservadores foi grande21. Sua imagem aparenta força e prestígio, as cores da 

 
20 “Quem era o policial e ator Óscar Pérez e o que se sabe da operação que o matou na 
Venezuela”. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42702041.  
21 Em 2018, ano de sua morte, diversas foram as homenagens feitas a ele através do Facebook. 
O movimento foi encabeçado por páginas de direita, conservadoras e reacionárias, enquanto a 
discussão permeou grupos e publicações independentes. A unidade foi buscada através de 
diversas hashtags como "Perez vive”; “Oscar Perez”, sempre utilizadas junto a outras como 
“Contra o comunismo” e “Venezuela libre”. Além disso, foi criada a página “Óscar Pérez - Brasil”, 
de caráter negacionista e agarrados à luta contra o que consideram ser o “narcoditador” Nicolas 
Maduro, somando cerca de 10 mil curtidas. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42702041
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bandeira Venezuela aparecem junto ao seu rosto, logo abaixo o logo “Ave 

Império”.  

O usuário número 2, bem próximo dessa inspiração de um másculo 

salvador, apresentou-se como um ávido admirador de Jair Messias Bolsonaro. 

A delimitação dos que se declararam “bolsonaristas” no grupo foi por certo difícil, 

uma vez que possibilitou o acesso a uma gama complexa de perfis do campo 

conservador (KALIL, 2018). Contudo, o usuário agregou ao lado da louvação “ao 

mito” uma característica reincidente entre os bolsonaristas, enfáticas 

declarações sobre  a defesa  da ditadura militar.  

 

Todas as figuras apresentaram predicados bolsonaristas: o antipetismo; 

a paixão por Bolsonaro; a descrença nas instituições republicanas e como 

destacado, a mais clarividente: a nostalgia pelo “regime militar”. O perfil 

evidenciou o uso de uma ferramenta imagética disponibilizada pela própria 

plataforma, ainda em 2016, a função de “filtros”. Os usuários têm a possibilidade 

criar filtros, artes que se referem a gostos e desgostos, logo ao primeiro contato 

com o perfil. Ferramenta que foi inclusive demasiadamente utilizada durante as 

eleições. Tivemos o filtro “Bolsonaro 17 - Muda Brasil de Verdade” (figura 6), nas 

cores verde e amarelo, já apropriadas pelos “patriotas”; o filtro “3 de Abril eu vou 

- #Lula na cadeia já!”, fazendo referência a manifestação nas ruas mobilizadas 

pelo MBL22. Na figura 7 (“Feliz 1964 - Há sempre um recomeço”) e na figura 8 

 
22 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Zy5O_VRwaF4. Acesso em: 24 jul. 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zy5O_VRwaF4
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(“Brasil, ame-o ou deixe-o”), a necessidade de demonstrar apoio e reafirmar falas 

do então candidato, louvando e utilizando slogans ditatoriais23. 

No perfil 3 o usuário evidenciou o seu pertencimento junto ao grupo 

denominado de “libertários”. Luis Felipe Miguel ressalta que o libertarianismo é 

um dos pilares mais extremados das direitas deste contexto, sendo baseado no 

princípio da “santidade dos contratos livremente estabelecidos, reduzindo os 

direitos dos indivíduos aos direitos de propriedade e oprimindo qualquer laço de 

solidariedade social” (MIGUEL, 2018, p.19-22).  

 

O usuário em questão fez uso de símbolos mais restritos aos seus pares. 

É o caso do filtro “Democracia, o Deus que falhou”, criado pelo Instituto Libertat24. 

Um filtro que faz referência ao livro de mesmo nome, do autor libertário Hans-

Hermann Hoppe, publicado em 2001. As cores também são as mesmas da capa 

do livro, junto ao símbolo de um pássaro. Esse perfil, assim como os outros, 

manteve o padrão anticomunista e antipetista, mas com características mais 

integradas ao funcionamento das redes sociais, talvez pela idade dos usuários, 

majoritariamente, mais jovens que os demais. Despende de ferramentas e 

slogans do ambiente virtual como o “sometimes antisocial, always 

 
23 Bolsonaro determinou que a “Defesa faça as 'comemorações devidas' do golpe de 64'', diz 
porta-voz. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/25/bolsonaro-
determinou-que-defesa-faca-as-comemoracoes-devidas-do-golpe-de-64-diz-porta-voz.ghtml.  
24 O site do instituto não se encontra disponível, mas em sua página do Facebook traz sua 
definição “Instituto voltado à disseminação das ideias de liberdade”. Disponível em: 
https://www.facebook.com/InsLibertat/about/?ref=page_internal. Acesso em: 25 jul. 2020.  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/25/bolsonaro-determinou-que-defesa-faca-as-comemoracoes-devidas-do-golpe-de-64-diz-porta-voz.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/25/bolsonaro-determinou-que-defesa-faca-as-comemoracoes-devidas-do-golpe-de-64-diz-porta-voz.ghtml
https://www.facebook.com/InsLibertat/about/?ref=page_internal
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anticommunist” (figuras 9 e 11), em tradução livre seria “às vezes anti-social, 

sempre anticomunista”. A expressão foi utilizada em diversas perspectivas, mas 

apareceu inicialmente como “sometimes antisocial, always antifacist”, sendo 

reapropriada pelos circuitos da direita, visto que equiparam o comunismo com o 

fascismo. As cores também se alteram, do vermelho e preto, passa a ser preto 

e amarelo, cores representativas do movimento libertário simbolizado pela 

bandeira de Gadsden25. Tal reapropriação também se deu com o filtro “eu luto 

pelo fim da cultura do imposto” (figura 12), no qual se origina do “eu luto pelo fim 

da cultura do estupro”, movimento de ativismo virtual em resposta a um caso de 

2016 em que uma garota foi estuprada por 33 homens no Rio de Janeiro26. 

Soma-se ainda a modificação do símbolo do cifrão, colocado em um círculo, 

assim como a mais conhecida criptomoeda, o bitcoin, estandarte da ideologia 

libertária.  

Evidenciamos ainda algumas das principais estratégias narrativas 

utilizadas pelo conjunto dos usuários para se posicionarem politicamente: a 

“memeficação da política” (Mazzoleni; Bracciale, 2019) e o apelo aos discursos 

de ódio27. No primeiro caso há de se considerar a potência dos memes como um 

recurso de recrutamento político nas redes, acionando a identificação do público 

com um determinado conteúdo ideológico. Mas eles costumam seduzir 

simpatizantes também pela própria irreverência da sátira, preservando uma 

margem de “dúvida consentida” — pode ser verdade ou simplesmente um meme 

— sobre aquilo que é representado. Valendo-se disso, cria-se um certo “passe 

livre” para a socialização de figuras, de opiniões e de situações que ampliam 

socialmente à margem do absurdo, ou seja, daquilo que seria “politicamente 

dizível”. Não por acaso essas mensagens circulam nas redes em sua 

esmagadora maioria sem autoria. Selecionamos como exemplo desse 

anonimato os usuários abaixo. As imagens correspondem aos perfis e às capas 

 
 25Disponível em:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Gadsden_flag.svg/1200px-
Gadsden_flag.svg.png. Acesso em: 19 jul. 2020.  
26 Disponível em: https://epoca.oglobo.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/05/eu-
luto-pelo-fim-da-cultura-do-estupro.html. Acesso em: 25 jul. 2021.  
27 De acordo com a maioria das definições, o discurso do ódio refere-se a palavras que tendem 
a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, 
sexo ou religião, ou que têm a capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais 
pessoas (BRUGGER, 2007, p. 118). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Gadsden_flag.svg/1200px-Gadsden_flag.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Gadsden_flag.svg/1200px-Gadsden_flag.svg.png
https://epoca.oglobo.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/05/eu-luto-pelo-fim-da-cultura-do-estupro.html
https://epoca.oglobo.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/05/eu-luto-pelo-fim-da-cultura-do-estupro.html
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dos usuários, ou seja, através dos memes eles mesmos se mantêm no jogo das 

disputas narrativas de forma anônima.  

 

Voltando a dimensão do humor, Vladimir Safatle (2018) ressalta a 

importância das figuras fascistas terem traços caricatos. É nesta estratégia em 

que o discurso encontra fricção, que se consegue propagar as declarações 

racistas, homofóbicas, xenofóbicas e misóginas dessas figuras que são, por 

tantas vezes, tão absurdas que só conseguem ressonância quando encaradas 

como uma piada. Cria-se o elogio a uma loucura desafiadora, de não 

culpabilidade, enquanto seus públicos consomem e interagem nestes perfis com 

plena normalidade. Destacamos o usuário 4, que  traz em seu perfil a imagem 

de um casal negro, junto a um homem vestido de Papai Noel e membros da Ku 

Klux Klan atrás (figura 13)28. A legenda da publicação é “feliz feriado”, postada 

no dia 24 de dezembro de 2018. Já na segunda publicação, temos Bolsonaro 

com um sorriso sádico no rosto, perseguindo um membro do Partido Comunista 

Brasileiro: aquele que persegue os invasores e disruptores da ordem 

conservadora (figura 14).   

 
28 Ao buscarmos pela imagem no Google identificamos que a mesma foi publicada em um 
periódico da organização em 1948. O homem é Jake Riddle, ex-escravizado, que está ao lado 
de sua esposa, ambos presenteados com um rádio pelas obras de caridade da organização. 
Disponível em: https://salt-in-the-eyes.tumblr.com/post/154855286243/error888-a-107-years-
old-slave-and-his-wife/amp.    

https://salt-in-the-eyes.tumblr.com/post/154855286243/error888-a-107-years-old-slave-and-his-wife/amp
https://salt-in-the-eyes.tumblr.com/post/154855286243/error888-a-107-years-old-slave-and-his-wife/amp


85 
 

Por fim, temos o usuário 5, que utiliza seu primeiro nome real — ao que 

parece — seguido dos nomes de representantes da extrema-direita mundial: 

“Ustra, Moro, Pinochet, Trump” (figura 15). Em sua capa atual, há a imagem do 

presidente fazendo referência ao maior espião da cultura pop, James Bond, da 

série de filmes 007, um comum artifício de identificação masculina. O usuário 

utilizou ainda ao longo do período pesquisado, a colagem de todos os 

presidentes da ditadura, sob o título “O hexa tá vindo”, junto a uma estrela sem 

cor, seguido da foto de Jair Bolsonaro (figura 16). A estrela do presidente está 

colorida, como o exemplar ativo dos seus princípios. Acionando a paixão 

brasileira pelo futebol, o hexa do Brasil é personificado em Bolsonaro, como o 

sexto presidente ditatorial.  

 

3. As apropriações sobre a ditadura militar: 

No campo historiográfico a discussão em torno da ditadura militar se 

intensificou junto ao aniversário de 40 anos do golpe, em 2004. Dentre as 

motivações, a autora Mariana Joffily (2018) elenca: a lei de Acesso à Informação; 

a atuação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), amplificada por comissões 

estaduais, municipais e institucionais e a presidência de uma ex-guerrilheira (p. 

206). Segundo a autora, tanto as discussões sobre o caráter civil-militar ou militar 

do golpe iniciada na década de 1980, assumiram novos desdobramentos, quanto 

complexificou-se também o estudo dos setores golpistas, “na identificação de 

contradições, rivalidades e fissuras dentro dos grupos que de fato promoveram 

a queda de João Goulart”. Mas foi no contexto do golpe de 2016 que os debates 

sobre a ditadura ganharam  uma capilaridade singular no cenário público, 

tomando o interesse da mídia e particularmente das redes sociais. Inclusive, 

como já trouxemos aqui, o atual presidente utilizou-se de seu passado militar e 

suas concepções acerca da ditadura, como artifícios de campanha e mobilização 

de seu eleitorado. Como via de regra, suas falas traziam uma lógica negacionista 

e de revisionismos ideológicos, numa apropriação puramente induzida e 

instrumentalizada dos fatos.  

No grupo analisado os posicionamentos em torno do período tiveram 

como eixo a discussão sobre o seu caráter/motivação principal: a ditadura teria 

sido um golpe ou uma revolução? No gráfico a seguir e em vermelho estão os 
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usuários de esquerda que se colocaram a favor da visão de que a 

implementação da ditadura no Brasil correspondeu a um golpe por  parte dos 

militares.  Os demais correspondem ao foco de nossa análise neste texto, a visão 

dos usuários do campo das direitas, que tiveram argumentos diferenciados:  

 

No universo das postagens as respostas seguiram três posicionamentos 

básicos: 1) aquelas que afirmaram a ideia de uma “revolução”; 2) as que 

apostaram em um “contragolpe”; 3) e as “relativista” (“se você for de esquerda é 

golpe, se você for de direita é revolução”).  

Comecemos pela mais extremada opinião desse grupo: a argumentação 

de uma revolução proclamada pelos militares em 1964. A crença na revolução 

representou apenas 16,7% dos usuários que comentaram, um número muito 

destoante do que foi apresentado na primeira enquete na qual o usuário não 

necessitava explicitar seus argumentos, apenas reagir a publicação. Inclusive, 

apenas 3 dos 23 usuários que reagiram na defesa da revolução, se deram ao 

trabalho de comentar na publicação.  
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Podemos perceber que o próprio debate constrange esses usuários, e 

mesmo sem grandes argumentações, apenas os mais drásticos optaram por se 

colocar no debate. Sobressaíram-se a "moralidade" e a "necessidade de se 

salvar o Brasil”, somado a um apelo carinhoso aos militares, quando não, apenas 

deixaram de responder (figura 18).  

Já o bloco majoritário defendeu um “contragolpe”, ou seja, que os 

comunistas iriam tomar o poder, para impedir tal ultraje os militares se viram 

obrigados a entrar em ação. Tal afirmação trouxe um argumento em comum com 

aqueles que se colocaram a favor da concepção de revolução: o desejo popular 

pela intervenção. Estes são apenas alguns dos comentários que endossaram 

esse argumento. 
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No fluxo das mensagens postadas, destacaram-se os usos da noção de 

“povo brasileiro” (figura 19). Ao ser questionado por um membro da esquerda 

sobre quem era o povo e o porquê dele ter sido ouvido, o usuário diferenciou o 

uso do termo de qualquer demanda de aproximação com as esquerdas. Os 

militantes de esquerda teriam suas próprias intenções e propostas, não 

representando o “povo brasileiro” e suas verdadeiras reivindicações. O que seria 

o “povo” então? Ao que parece, para ser povo, não se pode ter rosto nem 

bandeira, acionado assim uma generalização capaz de melhor se adequar com 

às necessidades do interlocutor. Essas necessidades ficaram claras na 

exposição anterior (figura 17), com a referência à Marcha da Família com Deus 

pela Liberdade, realizada em 19 de março de 1964 (FAUSTO, 1996). Numa 

relação simples de causa e efeito, a Marcha foi associada às demandas 

populares legítimas, que clamaram pelos militares. Nas redes sociais dos grupos 

de direita essa narrativa ganhou força, como sendo uma expressão da tomada 

de poder “do povo” 29. 

 
29 No Facebook, existem diversas páginas que buscam inspiração na mobilização, como a 
“Marcha da Familia com Deus pela Liberdade, o Retorno”, somando cerca de 3.058 curtidas, em 
sua descrição aprefesenta “2ª Edição da de 1964 "marcha da Família com Deus pela Liberdade", 
que expulsou o Comunismo do Brasil, e evitou que nos tornássemos o quintal de Cuba” 
(Disponível em: 
https://www.facebook.com/MarchafamiliacomDeuspelaliberdade/?ref=page_internal. Acesso 
em: 30/07/2021). Além desta, temos a “Marcha da Família com Deus e Pela Liberdade”, também 
criada em 2014, com 2 mil curtidas, ainda ativa, se esforça em mobilizações em defesa de 
Bolsonaro sob os princípios “Civis e militares unidos pelo objetivo de defender a Pátria, os 
Princípios Democráticos. No Brasil, grave ameaça por forças implantando o Comunismo no País, 

https://www.facebook.com/MarchafamiliacomDeuspelaliberdade/?ref=page_internal
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A última das apropriações é a “relativista”, na qual os usuários afirmam 

que o acontecimento histórico é uma questão de ponto de vista: “se você for de 

esquerda, foi golpe; se você for de direita, foi revolução” (figura 23). A afirmação, 

à primeira vista, poderia ser interpretada como mais uma ação de falseamento 

da neutralidade, ou ainda, um ataque à subjetividade anticientífica da história. 

Em outras palavras, a história seria uma mera questão de ponto de vista, de 

opinião. Ao realizarmos o mapeamento dos perfis que proferiram tal afirmação, 

identificamos que as mensagens provinham, majoritariamente, de usuários 

libertários e/ou anarcocapitalistas. A posição “relativista” representou 10% dos 

comentários e nos atentou a dois pontos cruciais: um pretenso afastamento dos 

polos de direita e esquerda — de “socialistas” e “direitistas” (figura 24) — e a 

uma noção de ilegitimidade do Estado (figura 23) em que a própria democracia 

foi recorrentemente questionada. Os usuários que compartilham do ideal 

libertário, por acreditarem que o Estado é ilegítimo, consideram qualquer ação 

referente ao Estado também como ilegítima. Assim, de acordo com eles, a 

caracterização não seria relevante, visto que ambos — e qualquer outra ação — 

configurariam um golpe (figura 25). 

 

 

 
violando as liberdades… Opomo-nos à subversão e infiltração comunista nos Três Poderes, à 
ideologia marxista ou similar nas escolas e no campo” (Disponível em: 
https://www.facebook.com/familia.com.deus.pela.liberdade/. Acesso em: 30 jul. 2021.) 

https://www.facebook.com/familia.com.deus.pela.liberdade/
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4. Sobre o anticomunismo e a desqualificação da historiografia: 

Em meio ao fluxo das postagens duas questões foram frequentes na 

composição das narrativas: o anticomunismo e a desqualificação da 

historiografia.  

Os ataques às esquerdas, bem como o discurso anticomunista veio 

predominantemente de usuários autodenominados bolsonaristas. Os 

comentários distinguiram-se pelos níveis de hostilidade, indo desde a 

desqualificação político-partidária das esquerdas — em particular com ataques 

verticalizados ao Partido dos Trabalhadores — até a acusação de que os 

“esquerdistas” usariam de práticas violentas (torturas e assassinatos) como 

corriqueiras.  

 

A maioria dos usuários que proferiram esses discursos de ódio 

retroalimentaram as postagens com um claro objetivo de afronta e de intimidação 

aos demais que lhes fizeram oposição. Possivelmente, vários deles foram 

mobilizados e se sentiram representados pela postura assumida nas mídias por 

Bolsonaro: "Vamos fuzilar a petralhada"30. A união pareceu se dar pelo ódio à 

esquerda e ao que ela representa, numa reapropriação do então “medo 

comunista” de 1964. Rodrigo Patto Sá Motta ao refletir sobre o anticomunismo 

no tempo presente elucida que: 

 

 
30 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p0eMLhCcbyQ. Acesso em: 16 jul. 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=p0eMLhCcbyQ
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É tentador para as forças de direita fazer uso da tradição 
anticomunista, que demonstrou ser bastante arraigada no Brasil. Como 
o mesmo discurso mostrou-se muito eficiente em 1964 (...) seria de se 
esperar o seu aproveitamento no atual contexto, embora com 
frequência isso ocorra de forma canhestra. (...) A mobilização do 
anticomunismo contra o PT tornou-se mais forte a partir das eleições 
de 2014 – quem não se lembra dos gritos de ‘Vai pra Cuba?’ Mas é 
algo presente desde as eleições de 1989, tendo se incrementado ao 
mesmo passo que do crescimento do PT e de sua chegada ao poder. 
(MOTTA, 2016, p. 92) 

Uma das estratégias também utilizadas no combate às esquerdas foi a da 

comparação de líderes, afinal, “se esquerdistas podem usar uma camisa do Che 

Guevara, por que não posso usar uma do Ustra?” 

 

Nos exemplos acima, que evocaram o apreço às figuras de Ustra e 

Pinochet (figuras 30 e 31), as postagens foram feitas por usuários que se 

autodenominam libertários. Em tese o libertarianismo aposta na plenitude da 

autonomia individual (MIGUEL, 2018, p. 20), nada mais aparenta mais hipocrisia 

do que o elogio a figuras ou regimes políticos repressivos. A ideologia libertária 

comungada no ambiente das redes sociais acaba não se diferenciando em nada 

da direita que tanto almeja se distanciar, de fato, são parte dela, inclusive 

compõem sua parcela mais ignóbil. Um exemplo interessante de sua base 

teórica é o autor Hans-Hermann Hoppe31 (1949-), considerado pelos seus, um 

 
31 Na visão de Hoppe: “Não pode haver tolerância para com os democratas e os comunistas em 
uma ordem social libertária. Eles terão de ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. 
Da mesma forma, em uma aliança fundada com a finalidade de proteger a família e os clãs, não 
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dos maiores teóricos vivos do Libertarianismo e que no cenário brasileiro tornou-

se um dos grandes pilares, junto com o economista austríaco Ludwig von Mises, 

um dos grandes nomes do neoliberalismo (AUGUSTO, 2016). As obras de 

Hoppe já foram traduzidas para 28 línguas e atualmente se mantém ativo na 

militância, promovendo anualmente o encontro da “Property and Freedom 

Society”. O site Ideias Radicais32, atualmente o maior propagador brasileiro do 

libertarianismo, menciona as ideias principais do autor pelos enunciados: 

“Liberdade inclui a liberdade de excluir”; “Se você é a favor da liberdade, deve 

se opor à democracia”; “O empirismo é uma fraude metodológica”.  

Essa última afirmação evoca uma crítica à ciência, outra constante no 

conjunto das interações, independentemente da autodenominação adotada 

entre os usuários das direitas.  Nas mensagens identificamos um claro apelo a 

uma história “verdadeira”, um clássico uso da história buscando legitimidade 

para os que seriam os “grandes feitos” da ditadura. Contudo, trata-se de uma 

história específica, uma história livre de “esquerdismos”, “autêntica”, 

preferencialmente distante do ensino de história formalizado nas escolas. Para 

estes usuários a escola e a universidade foram vistos como locais de produção 

e disseminação da “doutrinação comunista”. A questão da legitimidade nos 

assola mais uma vez, apenas os discursos que corroboram com suas crenças 

foram lidos como verdadeiros e, portanto, válidos. Nos exemplos abaixo, 

destacamos o sentido dessa que seria a “história autêntica” na visão desses 

usuários:  

 
pode haver tolerância para com aqueles que habitualmente promovem estilos de vida 
incompatíveis com esse objetivo. Eles – os defensores de estilos de vida alternativos, avessos à 
família e a tudo que é centrado no parentesco (como, por exemplo, o hedonismo, o parasitismo, 
o culto da natureza e do meio ambiente, a homossexualidade ou o comunismo) – terão de ser 
também removidos fisicamente da sociedade para que se preserve a ordem libertária”. (HOPPE, 
2014, p. 264) 
32 Disponível em: https://ideiasradicais.com.br/hoppe/. Acesso em: 23 ago. 2020. 

https://ideiasradicais.com.br/hoppe/
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Percebemos, por um lado, um certo trânsito pelos conhecimentos 

históricos básicos do período e mesmo da história do Brasil, o que evidenciou 

também o quanto a  história como campo de conhecimento não deixou de  ser 

no todo uma referência de lógica e de legitimidade para os sujeitos. Na troca de 

diálogos acima (figura 34), inclusive, o usuário do campo das direitas buscando 

essa legitimação, se denomina como um historiador de formação (algo que não 

conseguimos confirmar). Contudo, por outro lado, os desdobramentos das 

postagens apontaram para uma crítica contundente aos professores e aos 

acadêmicos — ditos “comunistas” — pleiteando uma história de caráter 

independente do universo científico. A história almejada por esses indivíduos, 

majoritariamente bolsonaristas, é uma história sem intercessão alguma. Serge 

Noiret, que pesquisou as memórias coletivas construídas pelo público norte-

americano na Web, vai falar da tendência de “uma história sem mediadores, ou 

ainda, de uma história sem os historiadores” (NOIRET, 2015, p. 37):  

Entre os resultados surpreendentes de sua investigação, eles haviam 
descoberto que o público preferia fazer por si mesmo, contando a “sua” 
história (...) Já em 1997-1998, manifestavam-se as potencialidades 
“narcisísticas” da web; além da vontade de participação popular na 
construção da memória coletiva e nos discursos de história por meio 
do digital. Uma história centrada na experiência individual e 
comunitária, que tentava projetar o local no global (NOIRET, 2015). 
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Com o respaldo de Noiret (2015), podemos afirmar que o padrão de ação 

da comunidade direitista observada foi bastante parecido com o que o autor 

concluiu em sua pesquisa. Acreditam, preferencialmente, em uma história sem 

profissionais de história, porque abominam os historiadores. Quando não, optam 

por produtores sem formação ou de uma malícia absurda para disseminar a 

“verdadeira história”, como é o projeto “Brasil Paralelo”33. Nesta  mesma direção 

podemos citar ainda  o vídeo mais visualizado sobre a ditadura militar brasileira, 

do “Canal Nostalgia”, com mais de 8,1 milhões de visualizações34, no qual a 

história se reduz ao entretenimento, sem a devida importância às fontes e ao 

método científico. As motivações para a desqualificação historiográfica seguiram 

dois pilares da intolerância: a moral tradicionalista e reacionária — e como 

sempre — o anticomunismo.  

 

5. Considerações finais 

Malgrado o caráter fragmentado e fugaz do fluxo narrativo e das 

interações próprias das redes sociais, nossa análise conseguiu mapear algumas 

das principais estratégias e recursos de representação utilizados na construção 

dos perfis políticos dentro do grupo. Perfis que, no campo das apropriações em 

 
33 Disponível em: https://site.brasilparalelo.com.br/home/. Acesso 20 ago. 2020.  
34 Disponível em:  https://www.youtube.com/user/fecastanhari. Acesso em: 20 ago. 2020. 

https://site.brasilparalelo.com.br/home/
https://www.youtube.com/user/fecastanhari
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torno do período da ditadura militar, apostaram majoritariamente na concepção 

de um povo que em busca de liberdade clamou pelos militares, motivando assim 

uma “revolução” ou, ainda, um contragolpe preventivo e salvacionista em 1964. 

Foram recorrentes no conjunto das narrativas os usos de argumentos valorativos 

binários em torno de figuras políticas (Pinochet X Fidel ou Ustra X Che); a 

memeficação da política e o anonimato nas postagens, especialmente junto a 

veiculação dos discursos de ódio proferidos; as apropriações em torno do “povo” 

e do seriam as suas legítimas demandas; a referência a acontecimentos 

históricos numa relação  de causa e consequências simplórias e a reatualização 

do inimigo comunista.   

Pode-se dizer com Napolitano (2021) que as narrativas e a postura 

adotada pelos usuários em questão estiveram ligadas a um revisionismo de 

cunho ideológico, “que parte unicamente de demandas ideológicas e valorativas 

(...) para confirmar uma visão pré-construída acerca de um tema histórico, quase 

sempre polêmico.” (NAPOLITANO, 2021, p. 99). Lembrando que ao contrário do 

revisionismo historiográfico — pautado em fontes e métodos científicos que 

fazem avançar a produção do conhecimento — o revisionismo ideológico se vale 

da seletividade de fontes, de fatos e de sujeitos para agregar sentidos à sua 

visão de história.  

Por fim destacamos a desqualificação dos historiadores. Ficou claro entre 

os usuários que se a história produzida pelos especialistas “não me for favorável, 

ela não me serve”.  Atacando o caráter subjetivo da ciência histórica pela ideia 

de uma pretensa falta de “neutralidade” de seus profissionais, as postagens 

reafirmaram uma espécie de Cruzada de Direitas pela disputa narrativa do 

passado. Por mais frágil e canhestro que esse tipo de discurso possa nos 

parecer, ele não pode ser ignorado nessa arena de ativismo político privilegiada 

pela capilaridade do universo virtual.  
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Contexto e origem do estudo 

Desde o final de 2019, o mundo vem sendo assombrado pelo surto da 

infecção pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-

2), nomeada como COVID-19 (em inglês coronavirus disease 2019). Sendo 

associada à um tipo grave de pneumonia e com alta capacidade de 

disseminação humana, a doença apresentou uma rápida elevação do número 

de mortes, levando a Organização Mundial de Saúde a emitir um alerta de 

emergência internacional em saúde pública, em janeiro de 2020, culminando 

com a decretação de uma pandemia mundial no dia 11 de março (MOREIRA, 

2020).  

Aqui no Brasil, tivemos a notificação do primeiro caso em janeiro de 2020 

e da primeira morte dois meses depois, em março. A partir daí, acompanhamos 

um aumento vertiginoso dos números de casos e mortes até atingirmos, em final 

de julho, a marca de 69.074 novas notificações e 1.595 mortes em um único dia 

(Ministério da Saúde, Painel coronavirus, https://covid.saude.gov.br/ acessado 

em 24/nov/2020). Nos meses seguintes, esses números caíram lentamente. 
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Contudo, nas últimas semanas do mês de novembro de 2020, momento em que 

este texto já estava sendo redigido, voltamos a identificar um crescimento do 

número de notificações e mortes em todo o território brasileiro. 

É nesse panorama que nosso estudo está contextualizado. Nosso grupo 

de pesquisa 11 , que investiga as características e o potencial das imagens 

utilizadas com finalidades pedagógicas, precisou se adequar a essa nova 

realidade. A epidemia nos levou a uma quarentena e ao isolamento social que 

têm durado muito mais tempo do que supúnhamos que aconteceria no início da 

pandemia. Com a suspensão das atividades presenciais na universidade, 

buscamos alternativas para continuidade de nossas atividades e o grupo optou 

por reuniões virtuais e pela comunicação rápida por meio de uma rede social.  

De modo geral, em decorrência do distanciamento social, a comunicação 

por meio das redes sociais se tornou uma alternativa viável para grande parte da 

população. Diante de uma doença desconhecida e preocupante, as informações 

sobre a COVID-19 passaram a circular nessas redes, trazendo as mais variadas 

representações do vírus.  Obviamente isso também aconteceu conosco e, em 

meio às nossas trocas de mensagens, compartilhamos essas primeiras 

representações visuais do Coronavírus, em forma de desenhos, imagens 

científicas (ou técnicas), montagens etc. 

A percepção dessa variedade de imagens do coronavírus despertou a 

curiosidade do grupo, que passou a prestar mais atenção nelas, de modo que, 

naturalmente, o tema se tornou parte de nossos debates suscitando muitas 

indagações. Como são essas imagens do vírus? A quem se destinam? Como as 

pessoas leem essas imagens? Que tipo de aprendizagens elas são capazes de 

produzir? Essas questões mobilizaram o desejo de refletir sobre esse evento 

socialmente marcante, que tem sido a pandemia, a partir dessas representações 

visuais do vírus que circularam nas mídias sociais, buscando compreender as 

características dessas imagens e os sentidos que podem ser produzidos a partir 

de sua leitura. 

 

 
11 O Grupo de pesquisa Educação Discurso e Mídia, está vinculado ao Núcleo de Imagens e 
Mídias - NULMI e ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. 
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O grupo passou a monitorar as redes sociais e coletar as imagens do 

coronavírus, que nelas circulavam. O conjunto dessas imagens se constituiu 

como material empírico para uma investigação cujo objetivo central pode ser 

expresso como: investigar as representações visuais do coronavírus que 

circulavam em redes sociais, no mês de julho de 2020, e refletir sobre o seu 

potencial pedagógico na disseminação de informações sobre a COVID-19. Neste 

trabalho apresentaremos as etapas dessa investigação e alguns resultados 

obtidos. 

 

 

2. Imagem e Produção de sentido 

Dentre nossas atividades nos encontros de estudo e pesquisa, como um 

grupo que acolhe não somente professores pesquisadores, mas também alunos 

da pós-graduação e alunos bolsistas da graduação que precisam se vincular a 

algum projeto de pesquisa como condição para manutenção do auxílio, a leitura 

e discussão de textos é uma constante. Essa dinâmica objetiva cuidar para que 

todos os componentes do grupo se apropriem de um de referencial teórico básico 

no campo da semiótica, de modo que possam participar das discussões e do 

desenvolvimento de ações formativas de alfabetização visual. Por estarmos 

sempre discutindo aspectos da imagem fixa, costumamos nos referir ao nosso 

grupo como ‘grupo imagem’. Mas o que é uma imagem?  

Embora bastante utilizado, é muito difícil apresentar uma definição 

simples para o termo imagem que abarque todas as maneiras de o empregar, 

tendo em vista a diversidade de significados que ele apresenta. Entretanto é 

possível compreender que ele designa algo que, mesmo que nem sempre 

remetido ao visível, toma de empréstimo alguns traços ao visual, dependendo 

da produção de alguém, um sujeito que a produz ou a reconhece (JOLY, 2007). 

As imagens como representações visuais diferem de acordo com a 

finalidade que apresentam, podendo aguçar e ampliar nossa capacidade 

perceptiva, regenerar nossa sensibilidade visual, servir à captura do nosso 

desejo por adquirir produtos veiculados pela publicidade, entre outras 

aplicações. As imagens podem ser fotografias ou imagens artísticas, vinculadas 

aos mais diversos objetivos, como estar associada a um conteúdo no livro 



102 
 

didático ou ligadas ao design, indicando o modo como os produtos devem ser 

utilizados (SANTAELLA, 2012). 

De acordo com Joly (2007), partindo do senso comum, das utilizações 

ouvidas e repetidas da palavra imagem, seu uso contemporâneo está associado, 

na maior parte das vezes, à imagem midiática. A imagem invasora e onipresente 

– como retrata a autora -, aquela que criticamos e que faz parte da vida 

quotidiana, tornando-se sinônimo de televisão e publicidade.  

Diante de tantos significados e finalidades, pode-se inferir que, ao 

contrário do texto verbal escrito, uma imagem, como um texto visual que é, 

propicia uma infinidade de leituras. Ler uma imagem seria, então, “compreendê-

la, interpretá-la, descrevê-la, decompô-la e recompô-la para apreendê-la como 

objeto a conhecer” (PILLAR, 1993, p. 77). Esses aspectos são característicos do 

processo de Alfabetização Visual, que está fundamentado na compreensão de 

que 

O alfabetismo significa que um grupo compartilha o significado 
atribuído a um corpo comum de informações. O alfabetismo visual deve 
operar, de alguma maneira, dentro desses limites. Não se pode 
controlá-lo mais rigidamente que a comunicação verbal; nem mais nem 
menos. (Seja como for, quem desejaria controlá-lo rigidamente). 
(DONDIS, 2015, p3) 

De maneira geral as imagens não costumam aparecer sozinhas, estando 

sempre acompanhadas de outros textos de diferentes naturezas, de outras 

linguagens. Quando impressas, as imagens podem vir acompanhadas de textos 

verbais curtos como legendas internas ou externas que se encarregam do 

controle de sua polissemia, ou por textos maiores, dispostos em seus arredores, 

que também podem interferir em seu significado de modo mais ou menos sutil. 

Em outros suportes as imagens podem estar acompanhadas de diferentes 

linguagens na composição de mensagens. Nosso convívio diário com inúmeras 

telas, por exemplo, nos coloca diante de mensagens onde o verbal, o visual e o 

sonoro se imbricam profundamente tornando mais complexa qualquer análise 

sobre a leitura e produção de sentido das imagens. Como ler essas mensagens 

híbridas?  

Mesmo reconhecendo o valor social da fala e da escrita, que respondem 

pela maior parte das interações de comunicação em muitos ambientes, sabemos 

que já não basta apenas saber ler e escrever para ter acesso aos significados 
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das mensagens mais atuais que imbricam diferentes linguagens. Mavers e Kress 

(2015) entendem esses novos textos, como textos multimodais, isto é, como 

mensagens “constituídas em diversos modos: em páginas em forma de escrita, 

de imagem e de disposição; nas telas, mediante CD-rooms e na rede, em fala, 

música, imagem - móvel ou fixa, em gesto, cor e trilha sonora” (p.225). Os 

autores esclarecem, ainda, que lidam com essa questão das potencialidades e 

limitações dos modos de representação e comunicação “com base em uma 

teoria geral de (produção de) significado, a de Semiótica Social, e o ponto de 

vista da multimodalidade com seu pressuposto de que todos os modos têm um 

papel específico a desempenhar na construção de significado” (p.226).  

A semiótica social, por vezes também denominada sociossemiótica, é 

uma abordagem que investiga práticas humanas de "fazer significar" em 

circunstâncias sociais e culturais específicas, tentando explicar a criação de 

significados a partir da prática social. Trazendo essa perspectiva para nosso 

estudo, entendemos que o processo de produção das imagens do coronavírus 

que circulam nas redes sociais, é um processo de produção sígnica, pois envolve 

escolhas e interesses de alguém. O produtor de uma imagem é um indivíduo 

social e culturalmente formado e posicionado, nesse sentido, uma representação 

jamais poderia ser neutra, ela realiza os interesses, os pontos de vista, as 

posturas e os valores daquele a produziu. 

 

 

3. Procedimentos e resultados 

A investigação, caracterizada como um estudo do tipo exploratório com 

abordagem qualitativa, se desenvolveu em três etapas: coleta e organização das 

imagens, leituras individuais das imagens e leituras coletivas a partir do 

referencial do Discurso do Sujeito Coletivo - DSC (LEFREVE, LEFREVE, 2006).   
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a. Coleta e organização das imagens  

Essa primeira etapa do estudo aconteceu em um contexto de adaptação 

do grupo a um novo normal que nos foi apresentado no retorno do período letivo 

através das aulas e reuniões remotas. Nos primeiros encontros online do grupo, 

nos deparamos com desabafos, tristezas e muita solidariedade. E pensamos em 

como seria difícil retornar para nossas atividades de antes se estávamos tão 

envolvidos com as circunstâncias ao redor. As imagens relacionadas à 

pandemia, que já então povoavam nossas conversas em uma rede social, faziam 

essa conexão entre nossos objetivos acadêmicos de pesquisa e a realidade que 

se impunha sobre nós, nos mobilizando a refletir sobre elas.  

A coleta do material empírico aconteceu ao longo do mês de julho de 2020 

e foram coletadas 25 imagens, referentes ao coronavírus, que circularam nas 

seguintes redes sociais: WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter. Os 

procedimentos de organização do material coletado, incluíram a análise de 

alguns aspectos básicos da comunicação visual como cor, forma, textura e 

movimento (DONDIS, 2015), e também dos conteúdos científicos, políticos e 

sociais que as imagens poderiam comunicar. 

Das 25 imagens coletadas, 14 eram do tipo desenho, 7 eram montagens 

que mesclavam desenhos e fotografias em sua composição e 4 eram imagens 

do tipo científicas. O conceito de imagem científica é complexo e, neste trabalho, 

consideramos que são imagens que ajudam a observar e interpretar os diversos 

fenômenos e que podem ser produzidas a partir do registro de fenômenos 

físicos, permitindo uma observação mais ou menos direta e mais ou menos 

sofisticada da realidade (JOLY, 1996), como aquelas obtidas através de 

instrumentos técnicos como microscópios, telescópios, aparelhos de raio X, 

tomógrafos, ultrassom etc.  

Do conjunto das 25 imagens, 22 traziam uma representação direta do 

coronavírus, enquanto 3 delas faziam alusão à doença, mas sem representar o 

vírus diretamente; 22 imagens continham legendas, sendo 14 com legendas 

internas à imagem e 8 com textos próximos; as imagens eram coloridas, com 

exceção de uma do tipo desenho em preto e branco (fig.?).  
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Apresentamos abaixo um exemplo de cada tipo de imagem encontrada – 

desenho, montagem e imagem científica -, seguido de uma breve reflexão 

realizada a partir dos aspectos básicos da comunicação visual estudados pelo 

grupo. Segundo a pesquisadora Donis A. Dondis, “a estrutura da obra visual é a 

força que determina quais elementos visuais estão presentes, e com qual ênfase 

essa presença ocorre” (DONDIS, 2015, p. 51). 

Figura 1 

 

A Figura 1 é um exemplo de imagem classificada como desenho, e 

apresenta uma representação do vírus feita, aparentemente, com um grafite 

(lápis). Trata-se da única imagem não colorida do conjunto de imagens 

analisadas. Para a pesquisadora Donis Dondis, as cores estão associadas a 

informações e se constituem como elemento de grande importância para a 

comunicação visual, porém não necessariamente indispensável para a 

comunicação visual, visto que “a claridade e a obscuridade são tão importantes 

para a percepção de nosso ambiente que aceitamos uma representação 

monocromática da realidade nas artes visuais, e o fazemos sem vacilar” 

(DONDIS, 2015, p.63). Em relação à interação texto imagem, consideramos que 

existiu na imagem uma ênfase para o vírus, cuja forma circular ocupa o centro 

da imagem, porém com a mesma importância para a mensagem escrita, que se 

destaca usando dois recursos visuais diferentes na disposição dos textos para a 

composição da imagem. 
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Figura 2 

 

A Figura 2, que ilustrava uma reportagem de divulgação científica 

compartilhada nas redes sociais, representa parte da estrutura do coronavírus e 

assemelha-se a uma imagem obtida através de microscopia, por essa razão foi 

classificada como sendo uma imagem científica. O predomínio das cores 

vermelho e verde, em tons escuros, associado à textura, tem efeito emocional e 

tátil no leitor. Segundo Dondis (2015, p.70) “A textura é o elemento visual que 

com frequência serve de substituto para as qualidades de outro sentido, o tato. 

[...] É possível que uma textura não apresente qualidades táteis, mas apenas 

óticas”.    

Figura 3 

 

A Figura 3 é um exemplo de imagem do tipo montagem. Ela mescla 

desenho e fotos, sua composição traz a imagem do vírus no lugar de uma cabeça 

que é adornada por outros elementos que constituem partes femininas, como a 

boca vermelha, os brincos grandes e a mão com unhas longas, num claro 

processo de antropomorfização. A imagem foi retirada do Twitter e não sabemos, 

de fato, o significado intencionado por seu autor contudo, de acordo com a 

reflexão do grupo, consideramos que a mensagem transmitida evidencia o vírus 

como sedutor e de elevado poder, já que é representado como uma mulher de 
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lábios grossos com batom vermelho e com unhas e brincos grandes. Para 

Dondis (2015, p. 64) “Vermelho significa perigo, amor, calor e vida, e talvez mais 

uma centena de coisas. Cada uma das cores também tem inúmeros significados 

associativos e simbólicos”. 

 

 

 

b. Leitura individual das imagens 

A segunda etapa - estágio das leituras individuais descritivas e 

interpretativas das imagens - buscou evidenciar o modo como se configuram as 

mensagens visuais que percebemos, e manifestamos. Ainda de acordo com a 

pesquisadora Dondis (2015), elas são processadas em três níveis distintos, 

embora interligados: nível de representação, onde identificamos na imagem 

elementos que nos são familiar no cotidiano; nível abstrato, esfera em que 

nossos sentidos são estimulados como resultado do conjunto formado pelos 

elementos que compõem a imagem  que vemos; e nível simbólico, domínio no 

qual transformamos em narrativas o sistema de símbolos e arquétipos - os mitos 

- contido na mensagem visual em questão. 

Fundamentados nesses princípios, cada componente do grupo elaborou 

um pequeno texto para cada uma das 25 imagens coletadas, a partir da 

observação de seus aspectos básicos, como cor, forma e elementos 

composicionais, buscando responder que tipo de emoção a imagem seria capaz 

de provocar e o que ela poderia ensinar, criticar ou ironizar. Abaixo, trazemos 

alguns exemplos das leituras individuais elaboradas a partir de uma mesma 

imagem, a Figura 4. 
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Figura 4 

 

 

 
 
Uma ótima crítica em relação ao que vem acontecendo nas últimas 
semanas no nosso Estado, que liberou o funcionamento de bares e 
restaurantes com clientes no local, essa imagem é a representação 
perfeita de como o sistema de saúde vem lutando para enfrentar uma 
pandemia enquanto as pessoas são negligentes. 
Por ser da minha realidade, vejo esses agentes de saúde como sendo 
os do SUS; não porque os hospitais particulares não tenham pacientes, 
mas sim porque o SUS é a minha realidade. Acredito serem 
profissionais do SUS, também, por causa da lotação que a entidade 
enfrentou nos últimos meses em diversos Estados do país. 
Os traços, linhas, sombras e luzes em volta da porta indica que ali é o 
ponto principal da imagem; a porta da UTI lotada de representações do 
vírus que estão prestes a sair, sendo segurada por agentes de saúdes 
que impedem que os microorganismos saiam do ambiente hospitalar. 
A ideia desse ambiente é representada pela cor esverdeada bem 
clarinha que, realmente, lembra um espaço padrão de representação 
de hospitais (ambiente claro, com cores claras, e iluminação clara). 
A aglomeração das pessoas já indica um ambiente de rua. As mesas 
espalhadas, a fumaça do cigarro, a cor amarela presente nessa parte 
da imagem remete à iluminação amarelada dos postes das ruas, que 
deixa o ambiente em um tom amarelado. 
Representação forte de como nossos profissionais da saúde vem 
lutando e se arriscando para salvar vidas enquanto pessoas saem para 
fazer coisas que poderiam fazer em casa. (Leitor 1) 
Boa técnica de desenho e cor. Transmite com personalidade, bom 
humor e economia de traços as diferentes atitudes dos personagens 
envolvidos na mensagem frente às ameaças da COVID-19. (Leitor 7) 
A imagem também é uma charge que mostra os profissionais de saúde 
tendo todo o trabalho em conter o vírus num local que parece um 
hospital, enquanto outro grupo, sem se preocupar com a pandemia e 
com o vírus, ignora o isolamento social causando aglomeração. A 
imagem é uma crítica à atitude da sociedade em não respeitar o 
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isolamento social enquanto os profissionais da saúde dão a vida para 
salvar a todos desse vírus, procurando contê-lo. A imagem é forte e 
provoca raiva, tristeza, admiração, tédio etc. Considero como um misto 
de sentimentos. (Leitor 5) 

 

Como o grupo era bastante heterogêneo, as leituras de uma mesma 

imagem foram bastante diversas, com diferentes níveis de detalhamento das 

imagens e de reflexão crítica, conforme podemos ver nesses exemplos de 

leitura. O Leitor 1 faz uma descrição mais detalhada dos componentes visuais 

da imagem, estabelecendo relações com suas experiências pessoais além de 

conseguir dialogar com os referenciais teóricos estudados no grupo de pesquisa, 

enquanto os outros dois Leitores foram mais econômicos em suas observações.   

 

c. Leitura coletiva das imagens 

Na terceira etapa do estudo, já de posse das leituras individualizadas de 

cada imagem, procedemos à elaboração da leitura coletiva delas. Para isso, 

utilizamos a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, desenvolvida por 

Fernando Lefevre e Ana Maria Cavalcanti Lefevre no final da década de 1990. 

Segundo esses pesquisadores, o Discurso do Sujeito Coletivo 

[...] elenca e articula uma série de operações sobre a matéria-prima de 
depoimentos coletados em pesquisas empíricas de opinião por meio 
de questões abertas, operações que redundam, ao final do processo, 
em depoimentos coletivos confeccionados com extratos de diferentes 
depoimentos individuais – cada um desses depoimentos coletivos 
veiculando uma determinada e distinta opinião ou posicionamento, 
sendo tais depoimentos redigidos na primeira pessoa do singular, com 
vistas a produzir, no receptor, o efeito de uma opinião coletiva, 
expressando-se, diretamente, como fato empírico, pela “boca” de um 
único sujeito de discurso (LEFEVRE, LEFEVRE, 2006, p. 517). 

 

Desse modo, a técnica busca expressar opiniões coletivas através de uma 

fala única, como se fosse de um único sujeito, um sujeito coletivo. Ou ainda, 

busca a identificação de pontos comuns nos diferentes discursos sobre um tema 

geral que, unidos em uma fala única, como se elaborada por um único sujeito, 

seria capaz de expressar opiniões compartilhadas por todo o grupo, se 

constituindo no Discurso do Sujeito Coletivo. 
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Para a elaboração do DSC sobre as imagens analisadas, os componentes 

do grupo, já habituados à situação de distanciamento social causado pela 

pandemia e à dependência dos dispositivos digitais para a comunicação, se 

dividiram em quatro subgrupos no aplicativo WhatsApp.  De posse das leituras 

individuais, elaboradas na segunda etapa, os subgrupos passaram a processar 

esses textos em busca de expressões chave que revelassem ideias centrais 

capazes de compor um discurso coletivo. Para ilustrar essa etapa, traremos um 

exemplo do conjunto das leituras individuais de uma mesma imagem, a 

identificação das expressões-chave que revelavam ideias comuns nesses textos 

e a junção dessas ideias num discurso único, constituindo o discurso coletivo 

sobre aquela imagem. 

 

Figura 5 

 

 

Exemplos de leituras individuais de uma mesma imagem (Figura 5). 

 
Representação do coronavírus em uma construção mais detalhada e 
com aparência mais “científica”, em estrutura informativa que se dá às 
circulações e ligações informando as proteínas presentes na estrutura 
do vírus, ou seja, informação de sua construção. A base esférica do 
vírus na cor cinza, acompanhada de suas coroas na cor vermelha, com 
suas pontas com aparência de relevos sendo os receptores. É possível 
ver bolinhas das cores amarelas e laranjas sendo indicadas como 
possuintes de proteínas diferentes das coroas vermelhas do vírus. 
(Leitor 1) 
Esta foi a imagem mais séria que já vi referente ao vírus. Bem 
ilustrativa, mostrando o que significa cada parte. Inicialmente achei a 
linguagem complicada, mas depois que li a legenda e vi de onde ela 
era, entendi por que achei difícil. (Leitor 2) 
A imagem mostra a ilustração da aparência do coronavírus. Não traz 
muitas informações, mas aparenta credibilidade. (Leitor 3) 
Tipo de Imagem: Ilustração/fotografia? - Representação mais realista 
do vírus, apresentando sua forma biológica por um Instituto sério. Tem 
caráter demonstrativo, onde o foco principal é o texto com as 
informações sobre a doença. (Leitor 4) 
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A imagem reproduz de maneira científica o novo coronavírus, causador 
da COVID-19. É possível identificar cada parte do vírus através das 
marcações no patógeno. (Leitor 5) 
Bem bonita a reprodução, bem realista. o trabalho gráfico deu conta de 
mostrar o vírus em toda sua dimensão e cores e é explicativo. bonita 
imagem. (Leitor 6) 
A imagem é a reprodução realista da aparência do vírus, lembrando 
bastante os desenhos e fotos que estão circulando pela internet. Ela 
provoca interesse e surpresa, e retrata o vírus de tal forma que nos 
estimula a um aprofundamento nas pesquisas, nos estudos e o ensino 
deste tema. É uma imagem séria e que possui um caráter científico. 
(Leitor 7) 
 

 Expressões-chave destacadas das respostas dos sujeitos: 

 
Leitor 1 – [...] uma construção mais detalhada e com aparência mais 
“científica” [...] 
 
Leitor 2 - imagem mais séria [...] mostrando o que significa cada parte 
[...] 
 
Leitor 3 - [...] aparenta credibilidade [...] 
 
Leitor 4 - Representação mais realista do vírus… o foco principal é o 
texto com as informações [...] 
 
Leitor 5 - A imagem reproduz de maneira científica o novo coronavírus 
[...] É possível identificar cada parte do vírus [...] 
 
Leitor 6 - [...]reprodução, bem realista [...] é explicativo [...] 
 
Leitor 7 - [...] reprodução da aparência do vírus e parece muito real [...] 
Mostra uma imagem séria e possui uma ideia científica. 

 
 

A partir dessas expressões-chaves, o discurso coletivo foi elaborado com 

o seguinte texto:  

Imagem colorida do Coronavírus com a nomeação dos seus elementos 
constituintes, sendo possível conhecer mais a composição do vírus. A 
imagem é realista e aparenta ser uma representação científica do vírus, 
o que faz com que ela transmita maior credibilidade. 
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4. Aspectos indiciais e culturais identificados 

A reflexão a respeito dos conteúdos dos discursos coletivos elaborados 

para cada uma das imagens analisadas nos permitiu especular acerca dos 

possíveis destinatários desse material, da presença de aspectos característicos 

de responsabilização individual no que diz respeito à disseminação da doença, 

e do teor das críticas sociais e de cunho político que essas imagens carregam. 

Em relação aos efeitos que podem provocar em seus possíveis 

destinatários, destacamos duas imagens (Figura  6 e Figura  7) destinadas a 

públicos distintos (universitários e alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental) que apresentaram um desenho com traços infantis representando 

o vírus com características humanas. Em ambas podemos identificar o 

coronavírus como um rosto sorridente. Esse processo de antropomorfização 

torna o vírus mais amigável, atenuando sua periculosidade, colaborando para 

reduzir o terror pela sua pior consequência, que é a morte. 

O mesmo processo de antropomorfização, quando usa expressões faciais 

de raiva ou maldade (Figura 8), pode produzir efeito inverso, ou seja, estimular 

o medo do vírus.  

 

Figura 6 
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Figura 7 

 
                                  

     Figura 8  
 

 
 

 

Em relação à presença de aspectos de responsabilização individual na 

disseminação da doença, destacamos duas imagens que abordam questões 

comportamentais referentes à saúde pública e nos remetem a reflexões de 

cunho social que vão além da saúde. Na Figura 9, percebemos o vírus circulando 

livremente e as pessoas sem a preocupação com uma postura correta de 

prevenção ao usarem a máscara de qualquer maneira e estarem aglomeradas, 

transformando em responsabilidade individual questões que podem envolver 

diferentes dimensões de responsabilização. Exemplo disso são as condições 
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para o distanciamento social nas vias e transportes públicos, no ambiente de 

trabalho ou estudo etc. Já na segunda imagem (Figura 10), a questão social 

abordada é o retorno às aulas presenciais, onde a ida da criança para escola 

pode acarretar consequências drásticas para a família pela possibilidade de ela 

adquirir o vírus e retornar para casa contaminando a todos. Desta forma, a 

propagação da doença torna-se responsabilidade da criança e de seus 

responsáveis, desconsiderando fatores a responsabilidade das instituições, que 

envolvem questões políticas, econômicas e culturais para que o retorno às aulas 

presenciais seja seguro.    

                                  

Figura 9 

 

 

 

Figura 10 
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Em algumas imagens identificamos conteúdos de críticas sociais e/ou de 

cunho político. Algumas dessas imagens, em formato de charges, ironizam o fato 

de o vírus estar circulando em ambientes da sociedade e sendo tratado por 

alguns como causador de uma doença de pouca gravidade: uma gripezinha! 

Conotação que podemos perceber na Figura 8, que apresenta um político num 

palanque com um discurso negacionista em relação à gravidade da doença, e 

também na Figura 11, que retrata o esforço dos profissionais de saúde em conter 

a doença, expondo suas próprias vidas para cuidar do outro enquanto muitos 

curtem momentos de lazer sem respeito às regras de isolamento social. Já a 

Figura 10 faz uma crítica ao retorno às aulas presenciais mostrando, 

supostamente, numa sala de aula, uma carteira com seus livros em cima e uma 

cadeira vazia, o que nos remete a ausência da criança; a cena nos deixa a 

sensação de que houve um retorno presencial às aulas, mas que pode ter gerado 

a morte. Vale destacar que as duas últimas imagens citadas não possuem 

legendas, por si próprias já dizendo muito, sendo independentes do texto escrito 

para tecer uma crítica social e política referentes a acontecimentos que têm 

tornado a realidade pandêmica ainda mais difícil.        

 

Figura 11 
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Figura 12 

 

 

 

5. Considerações finais 

A realização desta investigação trouxe aprendizagens para nosso grupo 

que superaram nossas expectativas naquele momento de tanta incerteza e 

angústia dos primeiros meses da pandemia. Superando uma tendência à 

imobilização causada pelo medo do desconhecido, decidimos usar a própria 

pandemia como argumento para elaboração de novos conhecimentos e para 

resistência. E assim, um pouco tateando no escuro no começo, o estudo se 

estruturou. Na proposta, um primeiro olhar sobre cada imagem, com o objetivo 

de identificarmos sua mensagem imediata por meio do impacto visual que ela 

causava, e em seguida, acessadas as características técnicas do material 

coletado e identificado seu conteúdo, a pesquisa seria encerrada com a 

aplicação da teoria do Discurso do Sujeito Coletivo – a síntese que exprime a 

opinião coletiva sobre cada imagem. Ao longo do processo algumas 

perspectivas presentes nesse conjunto de imagens foram chamando nossa 

atenção e pudemos tecer considerações sobre aspectos da responsabilização 

individual dos sujeitos sobre sua própria saúde, e sobre questões sociais e 

políticas que o material coletado criticava e/ou ironizava.  

O que aprendemos juntos sobre as imagens do coronavírus que circulam 

nas redes sociais? 

Imagens não são transparentes, tampouco inocentes. Sua leitura é 

dependente do sujeito leitor, de suas experiências e de seu repertório de 

memória de outras imagens para que o processo de significação, que é único e 
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individual, seja construído. Apesar de reconhecermos o fato de que cada leitor é 

capaz de produzir uma leitura que é única e referenciada em sua subjetividade, 

nós podemos refletir sobre o que há de comum nas possíveis leituras, e sobre o 

que podemos aprender com elas. Foi o que buscamos fazer nessa investigação.   
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O Futebol e a Ditadura Civil-Militar no Brasil: imagens do poder 
e o poder das imagens no campo esportivo (1968-1974) 

 

Matheus Posada1 
 

Introdução 

Este artigo faz parte da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso em 

História na Universidade Estadual de Londrina. O objetivo geral dessa pesquisa 

é tentar compreender de que maneira os militares brasileiros se utilizaram do 

futebol para alcançar a autopromoção e, também, de que forma usaram esse 

esporte para promover o nacionalismo no Brasil. Já pensando nos objetivos 

específicos da pesquisa, a ideia é entender qual era o contexto político-social 

brasileiro de 1964 a 1985 e quais foram as formas de utilização do futebol pelos 

líderes do exército brasileiro. 

Segundo Gastaldo e Guedes (2006), o uso do esporte para a criação de 

um sentimento de nacionalismo e identidade nacional não é uma novidade no 

mundo atual, um exemplo bem forte disso são as Olimpíadas. Desde o final do 

século XIX é formado um grupo de atletas que representam uma nação e que 

competem entre si para saber quem são os melhores.  

A vinculação entre esporte e identidade nacional não é exatamente um 
fenômeno recente. Tem suas origens no final do século XIX – basta 
pensar nos Jogos Olímpicos e na separação dos atletas em equipes 
nacionais, que “competem” no quadro de medalhas, - e alcança o 
apogeu ao longo do século XX. A entrada em cena de um outro 
fenômeno típico do século passado – os meios de comunicação em 
massa – potencializou o caráter ritual e simbólico destas competições 
entre equipes que representam nações e as elevou a uma escala 
planetária: jogos da Copa do Mundo estão entre os eventos de maior 
concentração de audiência global em todos os tempos, reunindo mais 
de um bilhão de pessoas em todo o mundo em torno de um retângulo 
gramado em que atletas uniformizados perseguem uma bola. 
(GASTALDO;  GUEDES, 2006, p.7) 

Sabendo de toda essa possibilidade de audiência e controle de massa, o 

futebol não ficaria de fora desse processo. Mussolini utilizou esse recurso em 

1938, assim como Videla na Argentina em 1978 e Médici em 1970. 

 
1 Graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina sob a orientação do Prof. Dr. 
Wander de Lara Proença. 
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Esse trabalho traz um recorte temporal dos chamados “anos de chumbo” 

da ditadura civil-militar brasileira. Esse período compreende de 1968, com a 

edição do Ato Institucional 5, pelo então Presidente da República Artur da Costa 

e Silva, até o ano de 1974, com o fim do governo de Emílio Garrastazu Médici. 

Como fonte primária, reportagens da época da Folha de São Paulo2 e de A 

Gazeta Esportiva3. 

Há no imaginário do brasileiro, como explica Napolitano (2014), que o 

período pós golpe civil-militar e pré AI-5, ou seja, de 1964 a 1968, tenha sido, no 

Brasil, uma “ditabranda”. Claro, antes do AI-5 a censura não era tão rigorosa e o 

Estado não perseguia seus opositores de maneira tão dura, porém isso não 

significa que não havia governo autoritário no poder. Napolitano afirma que: 

O autoritarismo implantado em 1964 (...) tinha dois objetivos políticos 
básicos. O primeiro objetivo era destruir uma elite política e intelectual 
reformista cada vez mais encastelada no Estado (...). O segundo 
objetivo, não menos importante, era cortar os eventuais laços 
organizativos entre essa elite política e intelectual e os movimentos 
sociais de base popular, como o movimento operário e camponês. 
Alias, para eles, não foi preciso esperar o AI-5 para desencadear uma 
forte repressão policial e política. (NAPOLITANO, 2014, p. 70). 

Havia, nesse período, uma relativa liberdade de expressão, que origina o 

mito da “ditabranda”, e que se dá muito pelo fato de o governo ter o apoio das 

classes médias do Brasil, e no maior interesse em despolitizar as camadas mais 

populares do que impedir ou silenciar as opiniões públicas da esquerda 

brasileira, como Napolitano explica: 

A relativa liberdade de expressão que existiu entre 1964 e 1968 
explica-se menos pelo caráter “envergonhado” da ditadura e mais pela 
base social do golpe de Estado e pela natureza do próprio regime por 
ele implantado. Tendo forte apoio nas classes médias e produto de 
uma conspiração que envolveu setores liberais (ancorados na 
imprensa e nos partidos conservadores), os quatro primeiros anos dos 
militares no poder foram marcados pela combinação de repressão 
seletiva e construção de uma ordem institucional autoritária e 
centralista. (NAPOLITANO, 2014, p. 71).  

 
2 A Folha de São Paulo, ou somente Folha, foi criada em 1921 na cidade de São Paulo com o 
objetivo de fazer oposição ao outro jornal da cidade “O Estado de São Paulo”, que assumia 
posições mais conservadoras e tradicionalistas da elite rural. 
3 A Gazeta Esportiva iniciou seus trabalhos em 1928 como um semanário do jornal de São Paulo 
“A Gazeta”. Somente em 1947 A Gazeta Esportiva passou a ter edição diária. A partir de 2001 o 
jornal esportivo deixou de ter edição impressa e passou a ser disponibilizado somente no site 
“gazetaesportiva.com”. 
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Um dos pressupostos para que haja sucesso na empreitada de usar o 

futebol como formação de identidade nacional e patriotismo, é o uso da 

propaganda. Enquanto ”Castelo Branco tinha ‘ojeriza visceral’ à ideia de 

propaganda e afirmava que a verdade se impõe por si só” (FICO, 2003, p. 195), 

mesmo que essa não tenha sido a visão de todos os outros militares do governo 

no mesmo período, e o governo Costa e Silva fracassou no projeto de criar uma 

propaganda para a ditadura, Médici foi sinônimo de triunfo nesse quesito. Apesar 

da Aerp (Assessoria Especial de Relações Públicas) ter sido criada sob o 

comando de Costa e Silva, foi com Médici que ela alcançou seus maiores 

sucessos, com filmes, músicas e slogans, tudo com objetivos propagandísticos. 

Na Copa do Mundo de 1970 a Aerp trabalhou para propagar os feitos da seleção, 

incluindo o slogan famoso “Ninguém segura o Brasil”. Essa “propaganda política 

do regime militar era bastante ridicularizada pelos intelectuais e jornalistas de 

esquerda, mas teve grande repercussão entre a população em geral” (FICO, 

2003, p. 198), garantindo a consolidação do poder político de Emílio Garrastazu 

Médici. 

 

2. Futebol e poder no contexto ditatorial brasileiro 

A relação do brasileiro com o esporte, que não futebol, é um eterno vai e 

vem de interesse. Desde que esteja ganhando e trazendo títulos para o país, é 

o esporte número dois da paixão nacional. Não importa qual seja, enquanto está 

ganhando, é o orgulho nacional, é o esporte que todos falam e entendem. A partir 

do momento em que aparece o declínio e, consequentemente, as derrotas, o 

interesse do público e, da mídia em geral, desaparece vertiginosamente. Foi 

assim com o basquete no período da Hortência, com a natação de Cesar Cielo, 

com o UFC do Anderson Silva ou com o vôlei que só tem espaço na imprensa 

durante as olimpíadas ou nas finais de campeonatos mundiais.  

O futebol não, o futebol está no imaginário do brasileiro há tanto tempo 

que parece impossível imaginar um Brasil sem esse jogo. Até quem não gosta 

de esporte sabe o mínimo sobre futebol e até torce durante a Copa do Mundo. 

O futebol se confunde com religião, política e cultura. Todo o tipo de gente é 

representado e busca representatividade na paixão número um nacional.  
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A prática do futebol, onde quer que se realize – na várzea, na rua, nos 
estádios mais sofisticados – coloca em ação um conjunto complexo de 
atores, especialistas e não especialistas, mas, mais do que isso, 
replica, amplia ou reinventa significados, ideias, valores e crenças 
plenamente inseridos no processo sociocultural da sociedade ou parte 
da sociedade que o realiza. (GASTALDO; GUEDES, 2006, p.10). 

Essa paixão imensurável transforma o futebol em um instrumento político 

que apresenta grande resultado ao ser usado por líderes governamentais.  

Como explicam Gastaldo e Guedes (2006), o nacionalismo e o patriotismo 

perderam um pouco da sua importância nos últimos anos, o capital e a 

globalização fizeram com que o sentimento de pertencimento e amor ao país de 

origem fosse diminuto. Porém, há momentos em que esse sentimento é elevado 

à máxima potência e apreciado por grande parte da população, como é o caso 

da Copa do Mundo. O Brasil é pintado de verde e amarelo, as pessoas se juntam 

para acompanhar a seleção e torcer pelo seu país, a rivalidade com países 

vizinhos aumenta de forma considerável, e o orgulho ou a tristeza com o 

resultado se torna muito maior do que seria em condições normais. Esse 

fenômeno torna esse esporte atraente para grandes empresas e políticos. 

As Copas do Mundo talvez sejam um dos últimos redutos do 
nacionalismo no mundo moderno e, por esta via, talvez sejam um dos 
mais importantes espaços para a produção simultânea das identidades 
nacionais. Talvez sejam um anacronismo trazido diretamente do 
século XIX. Mais ainda, talvez sejam um dos poucos espaços externos 
à atuação política em que o patriotismo permanece tendo sentido, 
dando forma e vida a comunidades morais que não existem de outra 
forma. (GASTALDO; GUEDES, 2006, p.9). 

Não são poucos os casos de governos que utilizaram o futebol como 

importante trunfo político na aproximação com a população e criação de uma 

identidade nacional. Há casos em que os governos se apresentam como a 

própria nação: 

Essa metonímia – tomar o time de futebol pela nação que representa 
– é, aparentemente de fácil aceitação. Esta metonímia, como sabemos, 
muitas vezes serviu como arma ideológica a serviço de outra 
metonímia, mais perversa – aquela em que um governo se apresenta 
como a nação. (GASTALDO; GUEDES, 2006, p. 8) 
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Durante a Copa do Mundo de 1978, sediada na Argentina, o Ditador do 

país anfitrião do torneio, Jorge Rafael Videla, utilizou-se do time campeão para 

promover seu poder. O mesmo aconteceu com o Brasil em 1970, guardadas as 

devidas especificidades e diferença do local do torneio. 

Segundo Chaim (2014), o período pós golpe civil-militar no Brasil era 

essencial para que houvesse a consolidação do poder militar. Planejava-se que 

a Copa do Mundo de 1966 tivesse um papel importante nesse processo, porém 

o fracasso da esquadra canarinho frustrou os planos de todos os líderes do 

governo. Após esse insucesso, o próximo torneio mundial era essencial para o 

imaginário político brasileiro. Artur da Costa e Silva, Presidente em exercício em 

1968, deixou isso bem claro ao chamar João Havelange, presidente da CBD – 

Confederação Brasileira de Desportos (precursora da CBF – Confederação 

Brasileira de Futebol), para uma reunião e declarar que o Brasil não poderia 

perder de forma alguma a Copa do Mundo de 1970, pois ele estaria no poder 

ainda e não gostaria nada de sofrer essa derrota. A seguir a fala de Costa e Silva 

publicada pela Gazeta Esportiva e pela Folha de São Paulo. 

Eu acho, realmente, que o Brasil não pode perder esse campeonato [a 
Copa de 1970]. Temos de dar um jeito, de qualquer forma [...]. Em 1970 
o Brasil estará disputando a taça do mundo. Como presidente, gostaria 
que o povo brasileiro, ainda na minha gestão, festejasse a conquista. 
(CHAIM, 2014, p. 52). Revelando-se profundo conhecedor do futebol 
brasileiro e seus problemas, o presidente Costa e Silva debateu ontem 
com os dirigentes da CBD as providencias necessárias para que o 
Brasil desenvolva uma boa campanha no Mundial de 1970 [...] “Não 
podemos perder aquele campeonato, que precisa der conquistado de 
qualquer forma” – frisou o chefe de estado [...] Precisamos combinar 
bem tudo isso, pois afinal de contas em 1970 eu ainda estarei no 
governo e não vou gostar nada de ter perdido esse campeonato. 
(FOLHA DE S. PAULO. 1968, p 15). 

Quis o destino que Costa e Silva não terminasse o seu mandato. Ele ficou 

muito doente e precisou se afastar do cargo em agosto de 1969, dando espaço 

para que Emílio Garrastazu Médici assumisse o poder. Médici, um torcedor 

fanático do Grêmio de Porto Alegre, entendia, antes mesmo de assumir a 

presidência, que o futebol teria um papel essencial no seu governo. Antes de se 

tornar oficialmente presidente, o general nascido no Rio Grande do Sul, realizou 

reuniões com João Havelange e prometeu pelo menos cinco anos de 

tranquilidade e crescimento do futebol brasileiro, incluindo a criação de um 

campeonato nacional, como conta Chaim (2014).  
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Após sua posse, o presidente estreitou ainda mais seus laços com o 

comandante da CBD e buscou criar contato com o maior ídolo nacional do 

esporte, Pelé. Se o futebol brasileiro tivesse um rosto, na década de 1960 e 

1970, esse rosto seria o de Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé. Ninguém 

esteve tanto tempo no imaginário do torcedor brasileiro quanto ele, e a CBD já o 

utilizava para se promover. A seleção canarinho ia sempre em excursões ao 

redor do mundo apresentando seu grande talento. Médici enxergou nele uma 

oportunidade e agiu logo que pode. 

Algumas semanas após Médici tornar-se presidente, o Pelé marca seu 

milésimo gol da carreira, um feito extraordinário que chamou atenção do mundo 

todo. O presidente se aproveitou dessa situação e criou comícios em 

comemoração ao rei do futebol, levando milhares de pessoas para as ruas de 

Brasília para saudar o jogador do Santos.  

O presidente da república ajudou a promover uma recepção de rei, 
literalmente, a Pelé em Brasília – tendo inclusive fechado as escolas 
da cidade para que as crianças pudessem ter contato com o jogador. 
O evento era alusivo ao milésimo gol marcado pelo jogador em sua 
carreira, e graças aos esforços presidenciais houve um frenesi popular 
na capital federal no trajeto realizado por Pelé entre o aeroporto da 
cidade e o Palácio do Planalto. (CHAIM, 2014, p. 69) 

Alguns meses após a conquista da Copa do Mundo de 1970, Médici levou 

Pelé para Alagoas e renomeou o estádio da capital do estado de “Trapichão” 

para “Rei Pelé”, sendo mais um exemplo da relação que o jogador tinha com o 

general. 

A Copa do Mundo de 1970 era de suma importância para a Ditadura 

Militar, porém, o treinador brasileiro era João Saldanha. João “Sem medo”, como 

era conhecido, era um militante comunista do PCB, e sempre desafiava as 

ordens de Médici ao não convocar os jogadores indicados pelo então presidente. 

Sendo assim, mesmo após ter feito uma boa eliminatória para o torneio mundial, 

acabou dispensado do cargo meses antes à Copa do Mundo, principalmente 

pelo medo da ditadura ser ameaçada com um comunista voltando campeão do 

México. Em seu lugar, Zagallo, campeão mundial como jogador em 1958 e 

apoiador da ditadura assumiu como comandante da Canarinho.  

O time comandado por Zagallo era repleto de craques, como Tostão, 

Rivellino, Jairzinho, Gérson, Carlos Alberto Torres e, é claro, Pelé. Antes de 
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embarcarem para o México, o presidente reforçou o seu apoio à seleção e seu 

desejo pela vitória no torneio. O Brasil entrava como favorito e foi superando 

seus adversários com exibições que marcaram a memória do esporte.  

A grande final foi contra a Itália, que disputava o lugar de maior campeã 

mundial com o Brasil. Um dia antes do jogo, a seleção recebeu a visita do 

Ministro das relações exteriores Marcio Gibson Barbosa e do embaixador João 

Batista Pinheiro, que mais uma vez expuseram toda a confiança e esperança na 

vitória que o presidente Médici tinha, conforme conta a reportagem da Folha de 

S. Paulo do dia 21 de Junho de 1970. 

O ministro declarou que veio ao México para torcer com os patrícios 
brasileiros e está certo de que levaremos o “canecão”. Para o 
chanceler que no Brasil é torcedor da equipe pernambucana do 
Náutico, a confiança de vitória é grande e disse que sua vinda ao 
México representa a presença do governo brasileiro junto à seleção de 
futebol, já que as autoridades vêm acompanhando com bastante 
interesse esta campanha na Copa do Mundo. (FOLHA DE S. PAULO, 
1970, p.9) 

Dia 21 de Junho de 1970, um dia decisivo para o futebol brasileiro e para 

a ditadura militar em geral. Se o Brasil se sagra campeão, festa, mas se perde a 

incerteza poderia se abater sobre o país. Para ajudar nesse processo, a Copa 

de 1970 foi a primeira televisionada para a nação.  

Os senhores precisam estar atentos para outro detalhe: Os Jogos no 
México serão televisionados diretamente para o Brasil, via satélite, e 
assim o povo brasileiro estará criticando os erros no nosso selecionado 
na mesma hora e não a posteriori. Vejam que com isso aumenta muito 
a sua responsabilidade. (FOLHA DE S. PAULO, 1968, p. 15) 

Para a alegria do povo brasileiro e da elite militar no governo, o Brasil 

derrota a Itália por 4 a 1 com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto 

Torres, enquanto Boninsegna descontou para os europeus.  

Conforme conta a reportagem da Folha de S. Paulo do dia 22 de junho de 

1970, Médici vibrou muito com a vitória e usou de todas as maneiras possíveis 

para criar um sentimento nacionalista e de identidade nacional na população. 

Após o fim do jogo, o governante saiu do palácio e se jogou nos braços da 

população nas ruas, sendo jogado para o alto, inclusive. Fez um discurso 

emocionado, dizendo que seria o dia mais feliz da sua vida e que essa vitória era 

uma representação da grandiosidade do “homem brasileiro”. Para que a 
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conquista fosse celebrada por todos, foi instituído feriado nacional no país no dia 

seguinte. Segue o discurso de Médici após o tricampeonato mundial do Brasil: 

Na hora em que a seleção nacional de futebol conquista 
definitivamente a Copa do Mundo, após memorável campanha, na qual 
só enfrentou e venceu adversários do mais alto valor, desejo que todos 
vejam, no presidente da República, um brasileiro igual a todos os 
brasileiros. Como um homem comum, como um brasileiro que, acima 
de todas as coisas, tem um imenso amor ao Brasil e uma crença 
inabalável neste País e neste povo, sinto-me profundamente feliz, pois 
nenhuma alegria é maior no meu coração que a alegria de ver a 
felicidade do nosso povo, no sentimento da mais pura exaltação 
patriótica. E identifico, na vitória conquistada na fraterna disputa 
esportiva, a prevalência de princípios de que nós devemos amar para 
a própria luta em favor do desenvolvimento nacional. Identifico no 
sucesso de nossa seleção de futebol, a vitória da unidade e da 
convergência de esforços, a vitória da inteligência e da bravura, da 
confiança e da humildade, da consciência e da serenidade, da 
capacitação técnica, da preparação física e da consistência moral. Mas 
é preciso que se diga, sobretudo, que os nossos jogadores venceram, 
porque souberam ser uma harmoniosa equipe, em que, mais alto que 
a genialidade individual, afirmou-se a vontade coletiva. Neste momento 
de vitória, trago ao povo a minha homenagem, identificando-me todo 
com a alegria e a emoção de todas as ruas, para festejar, em nossa 
incomparável seleção de futebol, a própria afirmação do valor do 
homem brasileiro. (FOLHA DE S. PAULO, 1970, p. 1). 
 

Momentos após o final da Copa do Mundo, Médici telefonou à delegação 

brasileira no México e falou com o Pelé, chamando-o de terceiro imperador do 

Brasil, demonstrando o quanto o presidente se apoiava na imagem do jogador 

para promover a sua política.  

A vitória da seleção brasileira no México em 1970 foi a coroação do 

sucesso da política realizada pelas forças armadas no Brasil. Toda a propaganda 

realizada pelos militares, todos os discursos nacionalistas buscaram demonstrar 

para o povo que o país estava muito melhor com o regime do que nos períodos 

anteriores, melhor inclusive no esporte. É a partir dessa “melhora” que o Médici 

pode explorar a ideia de “grandiosidade do homem brasileiro” e de 

“invencibilidade brasileira” com o slogan de que “Ninguém segura o Brasil”.  

De nada adiantaria essa conquista e toda a relação da presidência com o 

futebol nacional se não houvesse propagandas exaltando a nacionalidade e a 

identidade nacional vitoriosa que a ditadura trouxe ao Brasil. Fico (2003), expõe 

que o primeiro presidente da ditadura militar brasileira não gostava muito de 

propaganda, por entender que a verdade acaba por se revelar sozinha. Artur da 

Costa e Silva, sucessor de Castelo Branco, entendia a importância da 

propaganda, mas acabou por fracassar na sua empreitada de propagandear os 
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sucessos de seu governo, apesar da criação da Aerp sob seu comando. 

Diferentemente dos seus antecessores, Médici entendia a importância de 

propagar suas vitórias e obteve grande sucesso nessa empreitada. 

A Aerp logo virou exemplo a ser seguido no Brasil, apesar das críticas e 

ridicularizações sofridas a partir dos opositores da ditadura, e, lançamento após 

lançamento suas obras entravam cada vez mais no imaginário da população 

brasileira. Seja por meio de filmes, músicas ou slogans. Com a vitória da Copa 

do Mundo de 1970, a Aerp logo lançou o famoso slogan que marcou a vitoriosa 

geração de 1970 “Ninguém segura o Brasil”, marcando, de vez, a importância 

que o futebol teve na consolidação do poder militar durante os anos de chumbo 

da ditadura militar brasileira. 

A propaganda política do regime militar era bastante ridicularizada 
pelos intelectuais e jornalistas de esquerda, mas teve grande 
repercussão entre a população em geral, que nem sempre a via como 
efetivamente era. (...) Por outro lado, o sucesso da Aerp escapava ao 
comando de seus criadores. A publicidade comercial incorporava 
traços marcantes da propaganda política e jornalísticas como Amaral 
Netto faziam programas na TV enaltecendo as peculiaridades 
nacionais. Evidentemente, não havia uma orquestração geral entre 
essas manifestações, mas era essa a impressão que ficava: a de uma 
“guerra psicológica”, uma tentativa de “lavagem cerebral”. (FICO, 2003, 
p. 198-199). 

 

3. Considerações finais 

O fato de o futebol ser uma paixão nacional, torna esse esporte uma 

espécie de fraqueza do povo. A paixão que emana do eu-torcedor, acaba por 

cegar o indivíduo, deixando-o alheio a todo o tipo de uso e desuso do esporte 

por meio dos governantes. São inúmeros os casos de líderes de governos que 

se escoram no futebol para manter ou aumentar a sua popularidade. O caso 

mais recente talvez seja o de Jair Bolsonaro, que quase que diariamente veste 

a camisa de um time diferente. Semanas após vencer a eleição presidencial de 

2018, foi ao estádio do Palmeiras, clube pelo qual tem simpatia, e participou da 

cerimônia de entrega do troféu de campeão brasileiro. 

 

 



128 
 

Os líderes políticos não são os únicos a se beneficiarem dessa relação, é 

claro. Se para o governo o futebol é uma forma de gestão da população, para os 

clubes e para a CBF, os benefícios são incontáveis, chegando até mesmo a 

perdão de dívidas milionárias. Enquanto o seu clube está sendo beneficiado, o 

torcedor acaba relevando os acordos entre Estado e dirigentes do futebol. Por 

outro lado, há casos de resistência apresentada por parte de torcedores, 

jogadores e clubes de futebol, também, como torcidas antifascistas e atletas 

históricos – Sócrates, Casagrande, Reinaldo. A existência de combate ao poder 

hegemônico mostra que, apesar de ser uma fraqueza nacional, o futebol também 

pode ser uma arma de luta e resistência. 

A propaganda tem um papel primordial no sucesso da empreitada do uso 

do futebol pelo Estado, e no caso da Copa do Mundo de 1970, a ditadura soube 

exatamente como se utilizar desse artifício, tendo, inclusive, ajuda da sorte, ao 

contar com a transmissão do torneio mundial pela televisão.  

Pensar time de futebol como se fosse a própria nação que ele representa 

é algo recorrente no mundo, e por vezes, os governos tendem a se apresentar 

como a nação em si, também. A junção desses dois fenômenos pode gerar algo 

perigoso e de difícil controle, que é quando diferentes símbolos nacionais se 

unem e tornam-se um só. Bandeiras, hinos, líderes políticos e times de futebol 

se tornam uma única representação do país, que ecoam a sua ideologia de 

superioridade sobre todos os outros povos do planeta. Esse fenômeno já 

aconteceu de várias formas antes e o Brasil e o mundo não está livre de 

acontecer novamente. 

Se houve projetos do governo que fracassaram durante a ditadura militar 

brasileira, o uso do futebol a favor da consolidação do poder militar não foi um 

deles. O momento vivido pela seleção de futebol nacional foi perfeito para que o 

imaginário da população na época fosse recheado de ideias de que o Brasil com 

os militares no poder era um país vencedor. Com essa mentalidade de país 

vitorioso, a manutenção do governo se torna uma tarefa muito mais fácil. A busca 

por uma identidade nacional para determinados fins é facilitada ao ter à 

disposição instrumentos políticos de controle de narrativa. E, ao utilizar o futebol 

para garantir o prestígio do governo com a população, a elite militar garantiu que 

a festa nas ruas pela conquista do tricampeonato mundial de 1970, embaçasse 
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por pelo menos mais um tempo os olhos do brasileiro para as recorrentes 

situações de abuso praticadas nos anos de chumbo da ditadura militar brasileira. 
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“O poder de todos os grupos de cangaceiros”: O discurso 
sobre lampião nas páginas do jornal O Sitiá (1924-1927) 1 

 

Francisco Wilton Moreira dos Santos2 

 

Introdução 

As notícias sobre o cangaço renderam inúmeras notas, matérias e 

fotografias em jornais de todo o Nordeste brasileiro, principalmente a partir dos 

anos 1920, quando se assiste a várias mudanças nas técnicas de impressão que 

permitiram a ampliação das publicações e o barateamento das folhas, além da 

utilização de recursos linguísticos que ajudavam a fidelizar um público cada vez 

mais diversificado e exigente. Os telegramas se avultavam, e as menções que 

figuravam nas “páginas policiais”, de tímidas e escassas, agora se assomam nas 

primeiras páginas, dividindo espaço com reportagens que buscam explicar as 

origens do banditismo no Nordeste e as possíveis soluções para este problema. 

A década de 1920 marca também o momento em que Virgulino Ferreira 

da Silva, o Lampião, passa a ter seu nome grafado com mais frequência nos 

jornais do país. Além de interligados aos momentos de mudanças sociais, 

políticas e econômicas do Brasil, some-se ainda a consolidação e ampliação do 

parque gráfico nacional. Os jornais do interior não estão alheios a essas 

transformações. Nesse contexto, destacamos o jornal O Sitiá, da cidade de 

Quixadá, no Sertão Central do Ceará.  

 

 

 
1 Este texto apresenta algumas discussões levantadas em minha dissertação sobre cangaço e 
imprensa no Ceará apresentada junto ao MIHL da FECLESC/UCE. Dos muitos jornais 
pesquisados, aqui focamos apenas em um e na figura do cangaceiro Lampião.  
2 Doutorando em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Mestre 
Interdisciplinar em História e Letras pelo MIHL da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do 
Sertão Central (FECLESC/UECE). Graduação em História pela mesma instituição. Bolsista 
CAPES. 
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O Sitiá foi o hebdomadário marcante nessa região3, tendo como diretor e 

proprietário Eusébio Nery Alves de Sousa.4 O jornal circulou em Quixadá entre 

os anos de 1924 e 1927, sendo publicado nas oficinas da Typografia 

Quixadaense, de onde saia, com uma média de quatro folhas por edição, 

diagramado em quatro ou cinco colunas em cada página, algumas dedicadas 

inteiramente aos anúncios. Apresentava colunas sociais (com notícias de 

aniversários, casamentos, nascimentos e mortes das “pessoas ilustres” de 

Quixadá), bem como um espaço dedicado às opiniões da Igreja Católica, que 

sinalizava sua simpatia e aproximação. O Sitiá declarava-se “apartidário”, 

“independente” e “noticioso”, portanto, diferente de alguns jornais da virada do 

século XIX para o XX (NOBRE, 2006).  

Dentre os muitos temas publicados n’O Sitiá, destacamos as menções 

feitas ao cangaço e, em especial, a Lampião e seu grupo, eleito pela folha 

quixadaense como “o peor de todo os grupos de cangaceiros” (O SITIÁ, 

02/05/1926, p. 01), trecho que tomamos emprestado como título. Assim, este 

artigo buscou analisar os discursos sobre Lampião presentes no jornal O Sitiá 

em um período de 1924 a 1927. Quais os sentidos, quais os significados de tais 

publicações e quais leituras possíveis estas matérias sugerem? 

 

2. Em torno de alguns interesses do jornal 

O estouro de “três foguetões” anunciava o surgimento da nova imprensa, 

que congregou a “família quixadáense num só blóco”, na Rua Dr. Joaquim 

Nabuco, n°47, escreve o jornal5. Sua primeira edição foi um acontecimento para 

a cidade, pois, na manhã de quarta-feira, 06 de agosto de 1924, reunira em torno 

das oficinas da Typografia Quixadaense “um não pequeno numero de 

 
3 O Matuto, primeiro jornal da cidade, foi fundado em 1896, por iniciativa de Luiz de Carvalho, 
Liberato Nogueira e Zacarias de Sousa, que “fabricou um tosco prelo de madeira e da casca do 
jacarandá” e “talhou a canivete os tipos para a composição do primeiro jornal de Quixadá” 
(GONÇALVES, BRUNO, 2002, p. 15). Da fundação d’O Matuto até 1955, Quixadá contou com 
12 folhas (COSTA, 2002; NOBRE, 2006). 
4 Filho de José Nery de Sousa e Maria Galdina de Sousa –  nasceu em Recife em 1883, onde 
fez seus estudos primários, passando depois ao Ginásio Pernambucano. Bacharelou-se pela 
Faculdade de Direito de Recife e “jornalista insatisfeito”, no Ceará, atuou como Juiz de Direito 
nas comarcas de Assaré (1913); Ipu (1913 a 1918), onde fundou o jornal Correio do Norte; São 
Bernardo de Russa (1920 a 1922) “onde fez circular a Gazeta Jaguaribana”; e em Quixadá (1922 
a 1927) fundou o jornal O Sitiá (MARTINS FILHO; AGUIARNA, 1947). 
5 O nome do jornal faz referência ao rio homônimo que banhava a cidade, portanto, parte da 
experiência e cotidiano dos moradores da época (VITORIANO, 2019). 
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cavalheiros dos mais distinctos da terra” (O SITIÁ, 17/08/1924, p. 01). O número 

do dia foi disputado e a edição esgotada. “Houve daquelles que adquiriam, 

soffregamente, dois, cinco, dez, vinte e até cincoenta como veio a succeder com 

um pedido feito na manhã seguinte, por uma respeitavel firma commercial”, cujo 

objetivo, assinala o jornal, “não era outra senão a divulgação de nosso jornal, 

fora da cidade, onde quer que, por ventura, possa existir um legitimo filho dessa 

nobre terra” (O SITIÁ, 17/08/1924, p. 01).  

O semanário saía das suas oficinas com uma média de quatro folhas por 

edição – podendo ser ampliada dependendo da ocasião – diagramado em quatro 

ou cinco colunas em cada página, algumas dedicadas inteiramente aos 

anúncios. Apesar de O Sitiá declarar-se “apartidário”, “independente” e 

“noticioso”, isso não impedia que o seu diretor, algumas vezes, saísse em defesa 

do Desembargador Moreira da Rocha, então Presidente do Ceará. Os interesses 

da religião católica eram outras das bandeiras levantadas e defendidas pelo 

jornal. 

A seção Livro & Jornaes dava notícias de publicações circulando pelo 

Ceará; ECHOS e commentarios e Queixas do Povo publicava reclamações do 

povo. “A depender da circunstância se repetia o número do jornal pela 

importância das matérias, trazendo o seu título na primeira página, acima do lado 

direito uma mensagem em destaque, revelando o caráter e o apreço pessoal do 

redator do jornal” (VITORIANO, 2019, p. 12).  

Por meio dos Telegrammas publicados em suas folhas, o jornal informava 

sobre os últimos acontecimentos de relevância para a população. Além disso, 

havia seções que tratavam do comércio local (Feira do Gado), sobre o cinema 

da capital e o “Cine Parochial”, primeiro cinema de Quixadá. No final de 1925, 

passou a contar com um suplemento literário intitulado Quixadá – Ilustrado: 

Suplemento de Sciencias, Artes, Lettras e... Futurismo. Dentre outros assuntos 

dos quais “ se dedicava o jornal, destacamos os fatos e datas importantes, como: 

o centenário da Confederação do Equador ou a data Cívica do 7 de setembro” 

(VITORIANO, 2019, p. 12), marcas de um pensar e fazer história daquele 

período, do qual nos deixa perceber o historiador Eusébio de Sousa.  
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Assinar anualmente um jornal ou mesmo comprar o número do dia podia 

não ser tão barato. O Sitiá começou custando 10$000 mil-réis para sua 

assinatura anual e 6$000 para uma assinatura semestral. O número avulso 

custava $200 réis. No ano de 1925, por exemplo, o valor das assinaturas anual 

e semestral passaram para 15$000 e $900, respectivamente. O número avulso 

saltou para $400 réis.6  

São inúmeros os temas que gravitam no jornal quixadaense. Todavia, 

escolhemos alguns que merecem atenção pela repercussão que ganharam. Um 

deles é o súbito aumento no preço da “carne verde”, vendida no mercado público 

de Quixadá. Questionando a subida em 400 réis no quilo de carne, o jornal disse 

ser “filho unicamente do espirito lucrativo, senão ganancioso” de alguém que 

quer “dominar o mercado de carne de Quixadá”. Informa ainda que vai apurar e 

exige respostas que condigam com o aumento (O SITIÁ, 16/11/1924, p. 01). Na 

edição seguinte, é publicada uma carta de um talhador informando a alta no 

preço das reses, o que o impossibilitava, portanto, de vender a carne pelo preço 

anterior; o escrito alegava também: “não a – ganancia, nem futuras explorações 

de nossa parte” (O SITIÁ, 23/11/1924, p. 01).  

Com o nascer do novo ano, novas reclamações sobre o aumento no preço 

da carne verde, tão abusivo, continuaram. Dessa forma, sugere o jornal que em 

breve será arrematada no mercado como quem participa de um leilão: “quem 

mais dá por um kilo de carne?” Finaliza afirmando que o protesto é válido frente 

“a exploração em fóco”, e que não vai mais bater nessa tecla enferrujada, pois 

percebe que se tem feito “ouvidos de mercadores para os nossos reclamos” (O 

SITIÁ, 18/01/1925, p. 01). Finalmente, o jornal publica que “O dr. Prefeito 

Municipal (...) atendendo as reclamações (...) resolveu mandar, a titulo de 

experiência, abater o gado para ser vendida hoje a 2$200 e amanhã a 2$400” 

(O SITIÁ, 25/01/1925, p. 03). Outros jornais vão chamar atenção para o 

constante aumento no preço de itens básicos, como o preço do pão, destaque 

 
6 São dados referentes às edições de 08/11/1924 e 15/11/1925, respectivamente. O número 
diário d’A Imprensa, de Sobral, por exemplo, custava entre $100 e $150 réis, enquanto para 
adquirir o jornal A Esquerda, da capital cearense, era preciso desembolsar entre $200 e $400 
réis; são alguns exemplos de preço de outras folhas cearenses. 
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na primeira página de edição inaugural do jornal A Esquerda.7 O cenário que se 

pintava era temeroso e apontava para um estado de anomia. 

O Sitiá dedicou espaço também a comentários a respeito da passagem 

da Coluna Prestes pelo interior do Nordeste brasileiro. Na edição de fevereiro de 

1926 e em primeira página, podemos encontrar publicada a famosa carta na qual 

o Padre Cícero Romão Batista “concita os revoltos a deporem armas” (O SITIÁ, 

07/02/1926, p. 01). É nesse mesmo ano que percebemos as várias menções ao 

cangaceiro Lampião e seu grupo, os quais, segundo as fontes, estariam em 

Juazeiro do Norte a convite de Floro Bartolomeu e do clérigo para combater os 

“revoltosos”. Esse discurso se alinhava, de certa forma, com o Governo Federal, 

ao apontar o perigo que os “revoltosos” representavam (OLIVEIRA, 2011). 

Foi nesse contexto que o cangaço ganhou destaque n’O Sitiá. São 

dezenas de telegramas, reportagens e manchetes em primeira página dedicadas 

a comentar as ações dos “bandos armados” que andavam pelo sertão, elegendo 

o cangaceirismo como o maior mal que pesava pela região, “peor que a sêcca, 

porque não poupa a própria honra dos lares afflictos” (O SITIÁ, 20/12/1925, p. 

01). Ênfase maior será dedicada ao cangaço lampiônico, atentando para as 

atrocidades, violência desmedida, fugas emblemáticas e crueza das ações de 

Lampião e seu grupo, envoltas em uma espessa névoa de medo e mistério. 

  

3. A materialidade das notícias sobre Lampião 

De norte a sul do Estado, as notícias sobre as ações dos grupos de 

cangaceiros eram comentadas nas folhas de suas cidades. No interior, a palavra 

escrita circulava, e o jornal, como empresa bancada pela venda de suas folhas, 

mostrava-se resistente aos problemas financeiros que se faziam presentes. A 

vontade de fazer circular jornais e ideias novas invadia os sertões, como 

podemos acompanhar com o surgimento e circulação d’O Sitiá em Quixadá. 

 

 
7 Sob edição e propriedade de Jáder de Carvalho, no dia 25 de janeiro de 1928, o jornal A 
Esquerda começa a circular em Fortaleza. No mesmo ano o jornal é fechado, só voltando a ser 
impresso na década de 1930. Apesar de situar-se em alguns anos após o corrido e mencionado 
pelo O Sitiá, as matérias do jornal A Esquerda nos oferecem elementos para pensar que o acesso 
a alguns itens alimentícios ainda era debilitado e dificultado. Em maio de 1926, a queda no preço 
da carne verde é o destaque em primeira página. 
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Para compreendermos melhor os significados e possibilidades de leituras 

dos discursos sobre Lampião no jornal O Sitiá, consideraremos a sua 

materialidade na folha. Conforme orienta Tânia de Luca (2008), precisamos 

atentar “para os aspectos que envolvem a materialidade dos impressos e seus 

suportes” (LUCA, 2008, p. 132) desnaturalizando a composição das notícias. 

Elas “nada têm de natural. Das letras miúdas comprimidas em muitas colunas 

às manchetes coloridas” (LUCA, 2008, p. 132), há sentidos e interesses. 

As menções aparecem em gêneros textuais diversos e aos poucos vão 

ganhando maior espaço e relevância, aparecendo em discussões na primeira 

página, podendo se estender para mais folhas. É importante ainda perceber que 

o desenrolar do processo histórico e suas conjunturas podem influenciar na 

elaboração das notícias. Assim posto, não podemos dissociar do contexto – de 

evolução técnica da imprensa e de ampliação do cangaceirismo nos sertões – 

no qual estavam inseridas.  

Nesse sentido, elaboramos a tabela a seguir, na qual expressamos a 

quantidade de menções feitas ao cangaço n’O Sitiá durante os anos 1924 e 

1927. Na linha superior, listamos os principais gêneros textuais em que se 

materializava a referência ao tema estudado e, abaixo, a quantidade de vezes 

que o encontramos no jornal.8 

TABELA 1 – notícias sobre o cangaço no jornal O Sitiá (1924 – 1927) 
 

O SITIÁ 
1924-1927 

Manchetes de 1° 
página 

Telegramas Notícias e 
Reportagens 

 25 38 23 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A quantidade de menções dedicadas a narrar as ações dos “bandoleiros”, 

além de apontar para a importância que o tema vai ganhando nos anos 1920, 

indica o que essas notícias significavam para a atividade jornalística, que 

marchava para os rumos de empresa capitalista consolidada (SODRÉ, 1966). 

 
8 Na tabela estão registradas todas as ocorrências sobre o cangaço que conseguimos mapear. 
São referências aos termos: cangaço, cangaceiro(s), bandidos, banditismo e Lampeão, por 
exemplo. O objetivo é ter uma noção da abrangência do tema nesta folha ao longo dos anos 
estudados. As informações aqui contidas são adaptadas de outras tabelas construídas na 
dissertação com mais detalhes (SANTOS, 2020). 



137 
 

Não por acaso, o jornalismo desse período foi marcado pelo avançar tecnológico, 

que lhe possibilitou maior tiragem em tempo menor, encurtando o tempo entre a 

notícia, a publicação e o público leitor (BARBOSA, 2007). 

O telefone e o telégrafo foram essenciais nessa mudança. Eles 

possibilitaram que a troca de informações acontecesse de forma mais rápida: 

instrumentos “agilizadores da transmissão dos dados que convergiam para a 

redação” (ELEUTÉRIO, 2018, p. 84). Além de baratear o jornal, popularizando-

o e deixando-o mais acessível, possibilitando a transformação do cotidiano e de 

suas sensações, mobilizando o que seria a sua primordial missão: ser os olhos 

e ouvidos das sociedades (BARBOSA, 2007), essa rapidez contribuía, ainda, 

para conseguir fidelidade do leitor ansioso por saber os acontecimentos no 

mundo e na sua região. 

Desde a fundação do jornal (agosto de 1924) até o final do mencionado 

ano, não encontramos menções ao nome de Lampião, seja por meio de 

telegramas, artigos, ou outra nota nas páginas d’O Sitiá. Durante quase todo o 

ano seguinte, as aventuras do bandoleiro também não mereceram destaque. A 

ênfase noticiosa em Virgulino Ferreira e seu grupo recaiu apenas no final do ano 

de 1925.  Desta feita, as notícias sobre Lampião n’O Sitiá ficaram assim 

distribuídas: 

TABELA 2 – notícias sobre Lampião no jornal O Sitiá (1924 – 1927) 
 

O SITIÁ 
ANO 

 
1924 

 
1925 

 
1926 

 
1927 

 
QUANTIDADE 

 

 
0 
 

 
02 

 
05 

 
05 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A primeira notícia é publicada em data significativa, referente à 

comemoração da proclamação da República, estampando a primeira página do 

jornal. Percorrendo as folhas do periódico, encontramos, na terceira página da 

edição de 15 de novembro de 1925, a matéria intitulada “As proezas do Bandido 

Lampeão”. Duas colunas são dedicadas ao assunto, cuja continuação ocorre na 

sexta página daquela edição. O Sitiá se dedicou a publicações de matérias mais 

extensas, buscando ouvir pessoas com “profundo conhecimento de causa”, 



138 
 

como o seu colaborador Dráurio Barreira Cravo9, de quem aparece um “clichê” 

ao lado das colunas.  

Aliás, são dele as primeiras contribuições publicadas no jornal sobre o 

Lampião e o aspecto nocivo do banditismo associado ao Nordeste. Além da 

entrevista cedida e publicada em 15 de novembro, é dele a carta publicada na 

edição do dia 20 de dezembro do mesmo ano. Com letras graúdas, anuncia a 

manchete em primeira página: “Guerra de morte ao banditismo”. Esta matéria 

ocupa toda a primeira página, comentando as ações da Paraíba no combate ao 

“famigerado salteador”. Os comentários do diretor estão na primeira página, na 

qual, ao centro se pode ver fotografias de João Suassuna, Presidente da Paraíba 

e de Barreira Cravo, cuja carta se inicia na última coluna do lado direito do jornal 

e ocupa quase toda a segunda página. 

Após essas duas matérias, outras três serão publicadas no ano seguinte. 

A primeira, em 28 de fevereiro de 1926, falava da “Morte de Lampeão”, depois 

do confronto com a volante de Optato Gueiros. Em primeira página, as duas 

últimas colunas comentam “o alardeante facto” (O SITIÁ, 28/02/1926, p. 01), com 

transcrições de telegramas e um trecho de publicação do jornal Diário de 

Pernambuco. Mais tarde, na segunda menção, em 14 de março, pode-se ler uma 

espécie de “errata’ informando que O Sitiá não foi o único jornal a noticiar a morte 

do “célebre bandoleiro”. Para infelicidade do povo sertanejo, “o facto é 

inverídico”, diz a matéria encabeça pelo título “Lampeão não morreu”. Uma 

coluna inteira traz informações sobre o equívoco e ainda apresenta trechos de 

“interessante quadrinha cantada em Água Brancas (Alagôas)” (O SITIÁ, 

14/03/1926, p. 01), cuja autoria é atribuída ao cangaceiro.  

A terceira matéria daquele ano, publicada na edição seguinte, faz 

referência à passagem de Lampião por Juazeiro do Norte, fato bastante 

comentado em outros jornais. Nesse caso, embora ainda figure na página de 

abertura do jornal, a menção é mais tímida, fica mais ao final da página, dividida 

em duas partes da segunda e terceira colunas. É interessante o comentário 

sobre a entrevista cedida por Lampião e publicada no jornal O Ceará. O Sitiá, 

todavia, não poupou esforços em tentar afastar a figura do Padre Cícero do 

 
9 Filho de Maria de Jesus Barreira Cravo e do Coronel Francisco Alves Barreira Cravo, Dráurio 
nasceu em 22 de janeiro de 1885 e faleceu em 13 de junho de 1966. Além de atuar como médico, 
em Quixadá, assumiu a prefeitura da cidade entre os anos de 1934/1935. 
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acontecimento. Um tenente patriota teria convidado o cangaceiro sob sua inteira, 

completa e “exclusiva responsabilidade” (O SITIÁ, 21/03/1926, p. 01). 

A quarta foi publicada em 02 de maio de 1926, o jornal escreve, com 

participação de Barreira Cravo, sobre “O Banditismo no Nordeste”, atentando 

para a ação de Lampião e seu grupo, “o peor de todos os grupos de cangaceiros” 

(O SITIÁ, 02/05/1926, p. 01). Cravo comenta pontos que favoreceriam a 

perpetuação do banditismo, dentre eles, a impunidade que, segundo o autor, 

“concorre para a formação de novos bandos” (O SITIÁ, 02/05/1926, p. 01). Duas 

colunas são dedicadas à discussão, ao lado de informações sobre o ensino 

primário agrícola em Quixadá e um texto do folclore brasileiro, “a mulher que 

enganou o demonio”. 

A quinta é uma transcrição de uma matéria do Jornal do Recife e, em 

primeira página, comenta as ações do grupo de Lampião, seu terror e as fugas 

emblemáticas (O SITIÁ, 30/05/1926, p. 01). O jornal ainda transcreve e comenta 

cartas mandadas do povoado Algodões, a poucos quilômetros de Rio Branco, 

Pernambuco, dando notícia dos “horrores” perpetrados pelo “bando sinistro” do 

já célebre cangaceiro (O SITIÁ, 30/05/1926, p. 01). 

Em março de 1927, aparece a primeira matéria daquele ano. Ela expõe a 

formação de uma lenda em torno do “inqualificável bandido”, Lampião e sua 

“actuação maléfica”. (O SITIÁ, 16/03/1927, p. 01). A última e larga coluna 

menciona a notícia de uma mulher, em plena madrugada, que “trazia o mais 

evidente signaes dos maus tractos recebidos da horda feroz” (O SITIÁ, 

16/03/1927, p. 01), esta teria avisado de porta em porta o que estaria para 

acontecer no pequeno vilarejo de Entre Montes, Alagoas. A população correu e 

transpôs o rio São Francisco, buscando apoio nos povoados vizinhos. Contou-

se que todos se salvaram, mas, desse dia em diante, ninguém mais viu a tal 

mulher. A população teria sido salva da ferocidade do bandoleiro“ por uma 

“aparição sobre natural” (O SITIÁ, 16/03/1927, p. 01).    

A segunda matéria daquele ano aparece em 08 de maio, trazendo “O 

cangaceirismo” como título da edição, direcionada a comentar a situação atual 

do problema, onde se pode ler “Está declarada a falência de meios para vencer 

a malfadada instituição do cangaceirismo” (O SITIÁ, 08/05/1927, p. 01). São 

mencionados os prestígios que alguns bandidos recebem no Ceará e o “amparo 

que presta aos sequazes que serviram aos políticos”. A política do interior, 
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pontua o texto, “creou e alimenta esses monstros desumanos, chacaes, hyenas 

ou panteras que servem as causas do partido” (O SITIÁ, 08/05/1927, p. 01). Três 

das cinco colunas da primeira página são dedicadas ao assunto.  

A terceira publicação, em 19 de junho, comenta a passagem de Lampião 

e seu grupo por Limoeiro do Norte. São dedicadas duas páginas para o assunto, 

eleito como “obrigatório de todas as rodas durante a semana finda” (O SITIÁ, 

19/06/1927, p. 01). No dia 26 do mês supracitado, temos a quarta notícia sobre 

a passagem de “Lampeão e seu sequito na zona jaguaribana”. Desta vez, toda 

a primeira página é dedicada a publicações em torno desse acontecimento. Além 

do extenso artigo, são divulgados o bilhete que Virgulino teria enviado ao Coronel 

Rodolpho Fernandes e a resposta do mesmo, bem como um bilhete de Antonio 

Gurgel de Amaral (prisioneiro do grupo), ao coronel, pedindo uma quantia em 

dinheiro, exigência do cangaceiro para garantir a sua liberdade (O SITIÁ, 

26/06/1927, p. 01). 

A última notícia sobre a ação dos bandoleiros foi publicada em 10 de julho 

de 1927. Ela comenta o “Encontro de Lampeão com as Forças Policiais em ‘Gato 

Bravo’”, próximo ao município Riacho do Sangue. As informações foram dadas 

pelo senhor Francisco Alves Teixeira, “encarregado da conservação do Açude 

Velame” (O SITIÁ, 10/07/1927, p. 01), nas proximidades do referido município. 

As forças eram comandadas pelo Major da polícia cearense Moysés Figueiredo, 

o qual, durante muito tempo, fora acusado de facilitar a fuga do cangaceiro10 que, 

mesmo cercado pelo contingente de 400 homens da polícia, milagrosamente 

conseguiu escapar (SANTOS, 2020). 

Notemos a crescente nas notícias sobre o cangaço. A ênfase noticiosa 

recairá sobre a figura de Lampião e suas ações, sempre descritas como cruéis, 

bárbaras e, portanto, um mal que cumpre exterminar. Elas também aparecem 

agora em primeira página, com manchetes escritas em letras grandes, 

convidando o leitor a direcionar sua atenção para o texto. Além disso, as 

menções são sempre carregadas de marcas discursivas negativas, acentuando 

a preocupação diante do tema e conferindo a tônica ao assunto. Essa dinâmica 

é mantida durante todos os anos nas matérias analisadas. 

 

 
10 Tal acusação culminou na publicação do livro Lampião no Ceará (1927), escrito em sua defesa 
pelo próprio Moysés e impresso pela Typographia Gadelha (Fortaleza). 
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4. “O famigerado Virgulino Ferreira da Silva, por antônimo, LAMPEÃO” 

A amplitude que o tema ganha ao longo dos anos chama atenção para 

um tipo de jornalismo marcante na década de 1920: o jornalismo de “tragédias e 

sensações” (BARBOSA, 2007). Algumas destas notícias se aproximavam nas 

suas narrativas do romance de folhetim e buscavam despertar “a curiosidade e 

ansiedade dos leitores”, envolvendo-os, levando-os ao debate, à escolha de 

lados, a tomar partido com estas notícias. Algo que necessitasse de “mais de 

uma edição para o seu desfecho”, suscitando a expectativa da próxima edição 

[...]” (FONTELES NETO, 2017, p. 27-28). 

Compreendemos como a relação dialógica entre linguagem e sociedade, 

ou seja, os “efeitos ideológicos que (sentidos de) de texto” (RAMALHO, 

RESENDE, 2011, p. 23) exercem sobre as relações sociais, crenças e valores, 

podendo causar uma “distribuição desigual de poder”, mobilizados, muitas 

vezes, para satisfazer projetos de dominação. Desse modo, atentemos para os 

significados que esses discursos ganham a partir do momento de produção e 

circulação na sociedade quixadaense e em outros espaços onde conseguem 

chegar, haja vista que o jornal possuía colaboradores em vários pontos do 

Estado do Ceará.  

Destacamos três pontos interessantes diante dos discursos sobre 

Lampião e seu grupo11. O primeiro diz respeito ao medo. Essa será a imagem 

disseminada pelos jornais e é em torno dele que muitas notícias são construídas. 

O Sitiá reforça o lado brutal do cangaço, já narrado antes nesta folha como um 

mal “peor que a sêcca”, ameaçando lares, honras e propriedades. Um inimigo 

que galga aos mais altos patamares da ferocidade, uma “fera”, “desumano”. 

Estes discursos apelam para recursos linguísticos e estilísticos, buscando 

transpor a realidade para a narrativa, produzindo, de certa forma, a identificação 

e a fidelidade do público por meio das sensações (BARBOSA, 2007). Ademais, 

não se pode perder de vista que tais notícias ajudavam, entre outras coisas, na 

ampliação das vendas dos jornais. 

O segundo ponto parte do discurso do medo presente na folha e ele 

aponta para uma crítica aos governos diante da ineficácia no combate ao 

 
11 Discutimos mais diretamente a construção discursiva do medo ao cangaço formulada pelos 
jornais do Ceará na dissertação (SANTOS, 2020). 
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cangaço, eleito como um elemento anticivilizador, uma ameaça aos sentimentos 

de apelo civilizatório, que se pregava na sociedade naquele momento. Desse 

modo, essa crítica se estende aos aparatos legais do Estado, a sua força de 

repressão é considerada se não inútil, muito fraca na guerra travada contra esse 

inimigo. Dessa forma, o cangaço serve, então, como uma poderosa arma 

utilizada para atacar pessoas, partidos políticos e governos12. Diga-se a tempo 

que a relação entre coronéis, políticos e cangaceiros era profícua. Na verdade, 

Lampião se colocava de igual para igual com os coronéis e fazendeiros, o que 

levou Pernambucano de Mello a considerar os cangaceiros como “coronéis sem 

terras”, exercendo seu poder pelas armas (MELLO, 2011).   

O terceiro ponto se destaca justamente dessa sensação de insegurança 

e medo disseminada pela imprensa cearense. Aqui destacamos os dois 

aspectos desse medo: o ataque às propriedades privadas, às posses dos 

grandes proprietários, mas também a ameaça que o cangaço lampiônico 

significava para as famílias mais humildes. Diante da ineficiência policial, a 

população armava as suas estratégias para se defender da ação dos bandos, 

pois mesmo sabendo da troca de favores desigual que ali se estabelecia entre 

todos os atores sociais, nem sempre os sertanejos menos favorecidos 

simpatizavam com os bandoleiros e, muito menos, eram poucos os assaltos, 

torturas, estupros e toda a sorte de desgraças cometidas pelos cangaceiros para 

com a população indefesa (PERICÁS, 2010). Para melhor visualização destes 

exemplos, elaboramos o quadro a seguir13. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Entretanto, é preciso sempre lembrar que o jornal é um agrupamento de pessoas em torno de 
interesses, ideias e paixões. Além disso, o jornal como empresa atenta às suas vendas, abre 
espaço para contradições e publicações que, em alguns casos, podem ir de encontro com 
algumas ideias defendidas por seus fundadores.  
13 Este quadro apresenta algumas informações adaptadas a partir do material construído na 
dissertação (SANTOS, 2020) 
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Quadro 1 – Notícias sobre Lampião no jornal O Sitiá: alguns significados 
e leituras possíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

As informações presentes no quadro só fazem sentido quando 

compreendidas interligadas, dentro do seu contexto de produção e circulação. 

As notícias sobre o cangaço foram bastante disseminadas na imprensa 

cearense. No jornal O Sitiá, é possível ter uma noção dessa dimensão pelas 

várias menções sobre o tema expressos na quantidade de telegramas, de 

notícias e reportagens, conforme mostramos na TABELA 1. Entrementes, tais 

menções não podem ser dissociadas do tempo e espaço, isto é, do contexto 

histórico e material de elaboração das notícias e da sua materialidade: um jornal 

que é diário tende a apresentar uma quantidade maior de ocorrência do que um 

jornal que é bissemanal.   

Todavia, lembremos que todo discurso é orientado e é uma forma de 

ação. É orientado pois, “se constrói, com efeito, em função de uma finalidade, 

devendo, supostamente, dirigir-se para algum lugar” (MAINGUENEAU, 2013, p. 

59). Aqui entendemos que o rumo dado diante dos significados e leituras 

possíveis das notícias sobre Lampião n’O Sitiá apontam para um inimigo que 

ameaça os foros de civilização a que galga o Nordeste. Assim, o discurso é 

também uma “forma de ação sobre o outro e não apenas uma representação do 

mundo” (MAINGUENEAU, 2013, p. 59). No caso do gênero jornalístico, busca 
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produzir uma modificação no sujeito, através de sugestões, afirmações, 

promessas ou questionamentos, como os que aparecem na folha sobre as ações 

de Lampião.  

O discurso se faz presente nas práticas cotidianas de três maneiras: na 

ação, na interação (gênero discursivo) e na representação do mundo (discurso), 

identificando a nós e aos outros (estilos). Isso ocorre de forma dialética e 

simultânea, revelando o caráter complexo do funcionamento da linguagem. Em 

suma, a rede de opções de ordens do discurso é composta “por gênero, 

discursos e estilos: modos relativamente estáveis de agir, representar e 

identificar discursivamente” (RAMALHO, RESENDE, 2011, p. 48). 

O cangaceirismo, um dos significados que O Sitiá atribui ao banditismo, é 

encarado como um mal e precisa ser combatido com urgência. No artigo 

intitulado “As proezas do Bandido Lampeão”, o jornal comenta a série de ataques 

do já célebre cangaceiro e critica a ineficácia do aparato policial em seu 

enfrentamento: 

É de domínio publico a serie interminável de proezas praticadas por 
uma horda de malfeitores que, nas paragens nordestinas, obedece ao 
mando do maior bandoleiro dos nossos dias – o famigerado Virgulino 
Ferreira da Silva, por antônimo, LAMPEÃO. Não há muitos dias o 
famanaz cangaceiro (...) praticou as maiores barbaridades, roubando 
a tudo e a todos, deixando no theatro de suas negras acções as mais 
tristes recordações não só daquellas que foram testemunhas, como 
das que tiveram a infelicidade de, mudas e quedas assisitirem-n’ as (O 
SITIÁ, 15/11/1925, p. 03. Grifos nossos).   

Esta notícia, como várias outras publicadas nos jornais do Brasil e do 

mundo, se destina a comentar as façanhas de Lampião, reclamando seu lado 

cruel, sádico e sem respeito à honra, às famílias e ao trabalhador humilde, pois 

o cangaceiro, rouba de tudo e a todos. Seus atos são marcados pela barbaridade 

e desprezo para com suas vítimas. É interessante perceber as marcas 

discursivas que acompanham a matéria, como famanaz, bandoleiro e 

malfeitores, por exemplo. Elas sugerem uma rota de leitura com significados 

direcionados.  

Outra expressão que nada tem de natural é denominar de negras as 

ações que ali se desenrolaram, denotando o caráter pejorativo da palavra 

naquele momento, usada para dar além da dramaticidade, um sentido, uma 

noção de algo ruim, maléfico, ampliando este significado ao atrelar a expressão 

ao famigerado Lampião. Ainda na mesma edição, há uma entrevista com o já 
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mencionado médico Barreira Cravo, de onde podemos ler que “Os mais bárbaros 

crimes dos bandidos são exercidos contra a honra das moça e senhoras 

casadas, violentadas e escarnecidas com toda a sorte de humilhações e 

vexames” (O SITIÁ, 15/11/1925, p. 03. Grifo nosso). Os ataques à honra familiar, 

isto é, os assaltos seguidos de estupros, por exemplo, figuram como uma das 

maiores e mais inaceitáveis violações, por isso a necessidade de combatê-lo.  

Tais notícias apontam ainda para os interesses do jornal e suas 

articulações com outras instituições e pessoas. Ao narrar a passagem de 

Lampião pela cidade de Juazeiro do Norte, O Sitiá comenta a admiração popular 

em torno do cangaceiro, “cuja automásia provem da celeridade com que os tiros 

são disparados de seu rifle, formado um jacto continuo de luz em que o povo 

vislumbrou algo de semelhança com um lampeão, por onde passa é destacado 

em versos tal é a sua celebridade” (O SITIÁ, 14/03/1926, p. 01). Ao continuar a 

leitura da notícia, a admiração dá lugar ao medo. Pode-se ler no jornal que 

“Lampeão, ao que se diz instituiu um systema cruel de vingança contra os seus 

perseguidores. Todo o indivíduo que cai nas mãos, suspeito de agir, ou de 

auxiliar a ação contra elle, é marcado na testa a ferro, em braza com um L, inicial 

do nome de guerra do bandoleiro!” (O SITIÁ, 14/03/1926, p. 01).  

Por toda a carga negativa atrelada ao nome do cangaceiro, o jornal O Sitiá 

“tentou desvincular qualquer relação travada entre o padre e Lampião, 

inocentando o sacerdote das acusações feitas pela imprensa” (DUTRA, 2011, p. 

69), informando que o cangaceiro estava em Juazeiro “a convite de um tenente 

patriótica e sob exclusiva responsabilidade deste” (O SITIÁ, 21/03/1926, p. 01). 

O Padre Cícero é outra figura de relevo envolta pelas tintas e folhas d’O Sitiá, 

espada e escudo no combate às acusações contra o clérigo. A tentativa de 

blindar o padre aponta para a sua inclinação no cenário católico local e regional, 

por exemplo. A linguagem pode ser também um instrumento de dominação, de 

entrelaçamento com os poderes locais na tentativa de manutenção de interesses 

diversos.   
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5. Considerações finais 

As notícias sobre Lampião presentes no jornal O Sitiá apontam para vários 

significados e leituras possíveis, dentre elas, destacam-se a produção do medo, 

o entrave à civilização e a ameaça à honra das famílias e às propriedades 

privadas, provenientes de uma sensação de insegurança e de falência dos 

órgãos públicos de repressão ao banditismo crescente no Nordeste durante a 

década de 1920. Além disso, não podemos esquecer o aspecto vendável que a 

exploração de tais notícias tem para a vida de um periódico naquele momento 

no Ceará, consolidando-se como grande imprensa e empresa capitalista. 

As notícias foram formuladas no contexto de ampliação do banditismo e 

também de mudanças tecnológicas no parque gráfico cearense, possibilitando 

aos jornais maior exploração das “notícias de sensação”, com apelos linguísticos 

e gráficos na tentativa de aproximar e fidelizar o seu leitor. A produção das 

notícias e suas marcas discursivas negativas, embebidas dessas 

transformações, ajudaram a criar e cristalizar imagens do cangaço e de Lampião 

ancoradas no medo.   

Percebemos ainda que o jornal, como produto grupal, tem interesses e 

paixões, mesmo aqueles que se dizem “apartidários”. Assim, elas se aproximam 

e/ou se afastam de determinados grupos sociais. Nesse sentido, o jornal O Sitiá 

tentou afastar o padre Cícero da imagem de Lampião. Quando o clérigo foi 

acusado de simpatia ao cangaceiro, o jornal buscou amenizar o episódio e seus 

efeitos, adotando um tom mais brando e procurando justificar a presença do 

cangaceiro ali por conta da ação de terceiros, não do sacerdote.   

A mesma estratégia foi utilizada em outros momentos, por exemplo, 

quando as notícias tentaram enfatizar o combate ao banditismo pelo Governo do 

Ceará. O jornal buscou afastar ideias que colocavam o Estado como terra 

simpática a Lampião. Estas manobras discursivas apontam as aproximações e 

distanciamentos eleitos pelo diretor e fundador d’O Sitiá, Eusébio de Sousa. 

Reforçamos, pois, os sentidos que estes discursos ganharam dentro da arena 

política e em contextos diversos em uma cidade do interior do Ceará. 
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O uso de jogos eletrônicos na difusão da informação em 
arquivos 

 

Marcelo Kowasawa1 
 

Introdução 

A Difusão reconhecida por Rousseau e Couture (1998, p. 265) como uma 

das sete funções arquivísticas, tem como objetivo dar acesso aos documentos 

de arquivo e difundir os acervos das instistuições arquivísticas. Diante desse 

contexto, observou-se que os jogos eletrônicos poderiam ser utilizados como um 

meio de difusão interativa. 

A indústria dos videogames tem se tornado cada vez mais relevante no 

cenário econômico mundial, com faturamento crescente e número de 

utilizadores, de todos os gêneros e idades, aumentando a cada ano. A inserção 

dos jogos eletrônicos para áreas além do entretenimento também se faz 

presente em instituições de cultura que vêm promovendo engajamento, 

interatividade e simulação com seus utilizadores em suas plataformas de 

comunicação. O uso de jogos eletrônicos por parte de instituições arquivísticas 

no mundo, através de seus sites, vem estabelecendo outras possibilidades de 

divulgação de acervos e serviços, a promoção de maior aproximação com seus 

usuários (novos e habituais), o oferecimento de diferentes mecanismos de busca 

e a criação de procedimentos interativos de recuperação da informação, 

servindo como prática de otimização e marketing. Nesse sentido, a presente 

comunicação tem por objetivo geral a análise do uso do jogo eletrônico por parte 

de instituições arquivísticas, tendo como campo empírico um conjunto de 

arquivos de diferentes continentes, em uma metodologia qualitativa baseada em 

entrevistas. 

O jogo é um fenômeno cultural (Huizinga, 2000), que representa diversas 

formas de entretenimento e interação entre as pessoas. Dentre os diversos 

ramos dos jogos, o jogo eletrônico, aparece como o principal expoente desse 

fenômeno, em que a indústria dos videogames se consolida como uma das mais 

lucrativas do mundo e de grande engajamento de seus jogadores. 

 
1 Professor da Universidade Federal do Amazonas e Mestre em Ciência da Informação na 
Universidade de Coimbra 
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O historiador Marc Ferro (1992), ao discutir as possibilidades de análise 

histórica do cinema, definiu os filmes como um artefato cultural capaz de revelar 

muito sobre a sociedade que o produziu. Assim como os filmes, os jogos 

eletrônicos, podem ser considerados como um artefato cultural, pois também são 

produtos do seu tempo, que refletem as ideias e as opiniões dos agentes que 

produziram o jogo, sobre o assunto e o tema da obra.  

Quando se produz um filme ou jogo de guerra, por exemplo, se reproduz 

a visão de passado que os produtores, funcionários e público em geral possuem 

no momento presente, ou seja, são registros de como era a percepção de um 

determinado grupo na sociedade de um fato histórico. Contudo, entende-se que 

os jogos eletrônicos possuem um grande diferencial em relação ao cinema: seu 

modelo próprio de interatividade, que permite ao jogador assumir um papel ativo 

no processo de atualização do mundo virtual dos jogos eletrônicos.   

Além da percepção dos jogos como fonte de informação, o uso dos jogos 

e de suas características também se fazem presentes em muitas áreas, abrindo 

possibilidades de aproveitar suas características de entretenimento e 

interatividade para uma outra experiência de contato com pessoas, públicos e 

usuários. 

No caso dos arquivos, percebe-se que cada vez mais instituições 

arquivísticas, nacionais e internacionais, estão mudando seus sites de diferentes 

maneiras para torná-los mais interativos, facilitando o acesso aos instrumentos 

de pesquisa e com novas abordagens para seus usuários, no intuito de divulgar 

as informações presentes em seus acervos para diferentes finalidades, como 

educacional, exposições culturais, dentre outros. 

Nesse sentido, o tema deste trabalho é o uso dos jogos eletrônicos como 

meio para difusão de acervos e conhecimentos em instituições arquivísticas, a 

fim de proporcionar uma experiência lúdica e interativa com os usuários, 

adotando novas estratégias de divulgação e ensino. 

O objetivo consiste em investigar o uso de jogos eletrônicos por parte das 

instituições arquivísticas na difusão, identificar instituições que utilizam os jogos 

em seus sites para divulgação, observar as finalidades dessa estratégia e o 

público-alvo e compreender se os usos de jogos promoveram de fato um 

engajamento diferente na percepção dos profissionais que trabalham nas 

instituições arquivísticas identificadas. 
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A metodologia do trabalho consiste em revisão de literatura sobre jogos, 

videogames, arquivos e documento, sobre o uso de jogos em arquivos e 

bibliotecas, uso de jogos para o ensino e aprendizagem. Observou-se no campo 

empírico uma análise qualitativa da participação de jogos em instituições 

arquivísticas, coletando informações por meio de entrevistas. 

A motivação dessse trabalho consiste na percepção que arquivos possam 

utilizar os jogos como uma possibilidade de interação e comunicação com seus 

usuários, a fim de promover uma maior difusão do conhecimento sob outras 

perspectivas e atraçãode novos públicos, especialmente voltados para educação 

que não seja somente do ensino superior. 

 

2. O jogo eletrônico e a gamificação 

A etimologia da palavra “documento” vem do latim docere, que quer dizer 

ensinar, e de documentum, o que ensina. Assim, podemos entender que a ideia 

de documento seja um suporte com alguma informação que poderá ensinar algo 

a alguém. Portanto, um documento se caracteriza como tal se for algum suporte 

modificado por alguma informação. Em diversos glossários ou dicionários 

existentes para consolidar e padronizar terminologias, principalmente no campo 

da arquivística, entende-se em linhas gerais que toda informação registrada em 

um suporte material suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova e 

pesquisa é um documento, ou seja, independe da natureza do suporte (podendo 

ser em qualquer formato) ou da informação passada, seja ela constituída em 

modelos tradicioais, como papel ou pergaminho, ou não.  

As proposições de Le Goff (2003), em seu livro História e Memória, nos 

auxiliam a refletir sobre temáticas históricas aplicadas aos jogos eletrônicos 

considerados como documento. A obra apresenta uma revisão das condições 

que a historiografia estava inserida, o que segundo o autor estaria construída 

através de dicotomias: antigo/moderno, passado/presente, progresso/reação, 

dentre outros. Le Goff, então, propõe um modelo antitético de se pensar tais 

questões, sugerindo a relação documento/monumento, que são materiais 

selecionados da memória coletiva organizados tanto “pelas forças que operam 

no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade” quanto pelos 

historiadores que se dedicam e refletem sobre à ciência do passado, havendo 
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uma relação daquilo que precisa ser lembrado e, consequentemente, daquilo 

que fora esquecido. Guilherme Xavier faz relações interessantes sobre a ideia 

de documento/monumento de Le Goff associada a mídia dos jogos eletrônicos: 

Criados pelo agenciamento humano a partir de seus documentos, a 
necessidade de representação justifica o monumento. E sendo os 
jogos eletrônicos uma operação de valores de afeto, a História colabora 
com a situação de empenho de seus participantes, daí o destaque para 
a participação do fato, conforme o ocorrido, como a farsa que é. Essa 
situação emblemática de veracidade, que adentra a produção de obras 
até então reconhecidas socialmente pelo seu apelo ao universo 
fantasioso das possibilidades interativas, como é o caso dos jogos 
eletrônicos, nada mais é do que um possível resgate de relações de 
afeto reconquistas de outras mídias. (XAVIER, 2013, p.26) 

Segundo o historiador Johann Huizinga, o jogo é uma “função 

significativa”, ou seja, ele possui um sentido, que dá sentido aos participantes 

daquela ação, que é o ato de jogar, brincar, interagir. Todo jogo significa alguma 

coisa, que transcende as necessidades da vida. Os jogadores escolhem jogar o 

jogo e vêem sentido nisso, proporcionando lazer, entretenimento, conforto, 

satisfação e interação. 

Já os jogos eletrônicos são jogos realizados em computadores. Salen e 

Zimmerman (2012, p. 12) apontam que os jogos são: 

Um sitema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial, 
definido por regras, que resulta em um resultado quantificável. Os 
elementos-chave dessa defiição são o fato de que o jogo é um sistema, 
os jogadores interagem com o sistema, um jogo é um exemplo de 
conflito, o conflito nos jogos é artifical, as regras limitam o 
comportamento dos jogares e definem o jogo, e cada jogo tem um 
resultado quantificável ou objetivo. 

Os jogos eletrônicos, sejam os que exploram temáticas da História ou não, 

também são construções, baseados em dados, conhecimentos e outros 

documentos consolidados de forma formal pela sociedade (o conhecimento 

acadêmico, legitimado por seguir seus métodos de pesquisa), que formam uma 

informação imbricada de valores, ideologias e cultura. Assim como os livros, os 

filmes, uma fotografia de jornal, o registro sonoro de alguma solenidade; os jogos 

eletrônicos são sim documentos. Contudo, não é um documento comum, pois 

suas características principais são a interatividade e a simulação. 
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A interação também é compreendida em outros meios de comunicação, 

como a televisão, em que o espectador recebe as imagens, informações e 

conteúdos que o aparelho transmite e ele as interpreta, compreende, interagindo 

com a informação nesse sentido. Já nos jogos eletrônicos, a interação adquire 

um sentido mais ativo, em que a narrativa embutida na obra só tem sentido se o 

usuário agir sobre ela, provocando informações emergentes (e outras narrativas, 

como analisado no capítulo anterior) que não seriam possíveis caso o usuário 

não fizesse nada. O jogador/usuário nunca é somente passivo do documento e 

da informação, como um espectador de televisão, mas é sujeito ativo nessa 

transmissão de conhecimento. Levy (1999) disserta sobre tal comparação e 

interatividade dos videogames, que remete ao virtual. O telespectador de 

televisão pula os canais, selecionais, já o jogador de videogame age. As imagens 

dos jogos eletrônicos nos videogames reagem às ações do jogares, que por sua 

vez reage às imagens presentes no jogo. 

A simulação é outro fator preponderante para os jogos eletrônicos, que 

transforma radicalmente as cognições e a forma de aprendizado que os 

jogadores possuem com a informação e a imagem. Gonzalo Frasca, em seu 

artigo “Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology” (2009), define as 

diferenças entre “representação” e “simulação”, demonstrando que outras mídias 

que exploram a imagem, som ou ambas apenas representam uma ideia do que 

aquela imagem exerce em sua realidade, como por exemplo, a foto de um avião 

em que deduzimos através da imagem que ele é capaz de voar. Entretanto, jogos 

eletrônicos que exploram não só a imagem como as funções do avião, não 

apenas representam aquilo que o objeto exerce no mundo real, mas simulam 

suas funções em um universo virtual, ou seja, o usuário da informação é capaz 

de simular uma pilotagem, um voo, ter um entendimento diferente da realidade 

que foi retratada. 

Essas características são a base para o que estamos chamando de 

Gamificação, que em linhas gerais é utilizar ideias e premissas existentes nos 

mecanismos e design de jogos, como interação, simulação, narrativa e 

recompensa para outras plataformas e situações, a fim de promover maior 

motivação, atividade, engajamento, incentivos e maior inter-relação entre os 

envolvidos no contexto a qual a gamificação está sendo aplicada. 
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O uso da gamificação deve ter um objetivo claro para a instituição, 

avaliando seu público alvo e o que se pretende de resultados. Deve promover 

aprendizados, habilidades, fazer com que o público tenha uma sensação de 

façanhas adquiridas, desafios, conquistas, competição e finalmente, o grande 

objetivo a ser atingido, proporcionar engajamento do público com o produto ou 

serviço da instituição. 

No caso das instituições que trabalham com informação e documentos, 

com arquivos e bibliotecas, essa interação e a possibilidade da gamificação para 

melhorar a difusão dos seus acervos e coleções para seus públicos tem 

demonstrado resultados interessantes. Em seu artigo, Brown (2014) analisa os 

impactos que os games possuem nos espaços das bibliotecas, em que eles 

devem ser usados como ferramentas de interação dos utilizadores para 

aproximá-los das obras como criar uma sensação de pertencimento aos 

conhecimentos ali presentes. Contudo, é importante salientar que a gamificação 

não pode ser confundida com brincadeira ou “jogar um jogo” (gaming). Para que 

a gamificação tenha sucesso no ambiente de bibliotecas, é necessário que o 

objetivo da ação não seja o jogo em si, mas incorporar estas interações lúdicas 

às ações e ferramentas já existentes em uma biblioteca, tanto para a leitura 

quanto para a interação com os espaços. 

 

3. O jogo como possibilidade na difusão da informação em arquivos 

Ao observar os sites e as estratégias de difusão da informação de 

instituições arquivísticas, percebe-se que a estratégia de utilização de jogos é 

pouco utilizada. Foram identificadas três instituições em diferentes continentes 

que abordam essa estratégia, todas elas numa perspectiva educacional em que 

o público-alvo são estudantes de escolas, crianças e adolescentes. Na 

identificação de instituições que trabalham com arquivos e adotaram a estratégia 

de usar jogos ou gamificação na sua difusão e acesso aos seus acervos, estão 

a Fundação Casa de Rui Barbosa, no Brasil, The Nacional Archives, no Reino 

Unido, e o Nacional Film & Sound Archives, na Austrália.  
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Percebe-se que o jogo e a gamificação estão inseridas mais claramente 

na área educacional. Em geral, é uma seção dedicada a apresentar temas e 

informações de determinados acervos históricos para o aprendizado de um 

público específico, normalmente estudantes, professores ou um público que não 

necessariamente acessa ou utiliza o arquivo como fonte de investigação 

científica. Nas instituições pesquisadas, todas em algum momento tiveram 

projetos de levar estudantes de escolas da sua região para observaram seus 

sites e interagirem com os jogos criados com a finalidade de demonstrar 

informações e conhecimentos de alguns acervos históricos sob sua guarda para 

esses “novos” usuários. 

Essa perspectiva torna-se mais evidente em uma entrevista realizada, via 

e-mail, com o Gerente de Desenvolvimento Digital do Arquivo Nacional do Reino 

Unido, Dr. Jo Pugh. Ao responder sobre o uso de jogos ou gamificação na 

instituição, afirma que são usados e pensados para atingir diferentes públicos, 

mas que guardam em si especificidades dependendo da faixa etária e objetivos 

propostos. Dr. Pugh exemplifica a utilização dos jogos e da informação 

“gamificada” na seção Educação, no site do arquivo, para envolver os jovens 

com conceitos históricos e abordagens ou usar jogos em eventos públicos com 

adultos. Como responsável pelo gerenciamento da equipe de desenvolvimento 

digital, relata que o usuário não se surpreende com o uso da tecnologia digital, 

contudo entende que criar jogos para trabalhar e difundir o vasto acervo da 

instituição seja algo inovador para as pessoas, mesmo que bastante comum na 

realidade do Reino Unido.  

Em todo o site do The National Archives, a gamificação está presente a 

fim de promover interação com os utilizadores, simular experiências 

significativas com documentos disponibilizados e informações dos fundos. As 

propostas visuais (arte design) e seções propiciam interagir a seu modo e ao 

buscar informações, desejar participar de eventos, palestras ou querer conhecer 

o arquivo em visita guiada. Essa estratégia estimula aos pesquisadores habituais 

(investigadores, professores e estudantes) e, especialmente, os novos públicos 

que estão conhecendo o arquivo a explorar de forma intuitiva o site e tenha 

vontade de navegar pelas diferentes seções em que os aspectos lúdicos estão 

presentes.  
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Nesta entrevista foi afirmado que existem diferentes abordagens 

baseadas em jogos que podem ser usadas para envolver distintos tipos de 

público, sem esquecer que até mesmo os investigadores precisam de uma pausa 

em algum momento e podem querer jogar algo com base nos registros que 

mantêm. O Arquivo Nacional tem o interesse de atrair outros tipos de utilizadores 

e os jogos e atividades ligadas a gamificação têm o potencial e talvez possa 

ajudar a alcançar esse objetivo.  

Figura 1 - Página de jogos do The National Archives, períodos históricos, no 
Reino Unido 

 

Fonte: http://www.nationalarchives.gov.uk/education/sessions-and-esources/?resource-

type=games. Acesso em 06 jun. 2019. 

 
O National Film & Sound Archives mantém o Registro Nacional de 

Coleções Audiovisuais, uma lista de mais de 80 fundos de toda a Austrália e 

destacam-se em seus acervos documentários sobre a história australiana e 

questões sobre a Commonwealth, registos sonoros sobre a cultura, história e 

estética australiana. Sendo a principal instituição arquivística de documentos 

audiovisuais da Austrália, sua missão é ser um “arquivo vivo”, de acordo com a 

própria instituição, que significa ser um agente participativo na sociedade e na 

cultura do país, a realizar atividades de recolhimento, preservação e 

compartilhamento de seus acervos de diferentes maneiras. 

O propósito educativo do NFSA fica evidente ao acessar as páginas de 

determinados acervos, em razão de assinalar que os vídeos ali presentes podem 

ser usados tanto por professores quanto pelos estudantes, a fim de demonstrar 

de maneira didática como aqueles filmes relacionam-se com determinado 
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contexto da história australiana. Um exemplo, é a seção “Trains: on the rails”2, 

página dedicada aos filmes existentes no acervo que retratam assuntos 

relacionados às ferrovias e à expansão territorial da Austrália, assim como seu 

desenvolvimento econômico e de criação de cidades devido a esse processo. 

Nesse projeto encontram-se registos audiovisuais desde o fim do século XIX até 

o início do século XXI, a contar diversos momentos da história tendo as ferrovias 

como cenário. 

Esse projeto teve mudanças ao longo do tempo. Em 2011, um projeto 

denominado “On the rails: exploring Australia by the trains” consistia em 

apresentar estes vídeos citados, assim como suas histórias, através de uma 

situação interativa em que os usuários / jogadores, ao informar inicialmente se 

eram estudantes ou professores, observavam um mapa da Austrália com as 

ferrovias interligando algumas das principais cidades do país. Os jogadores 

apertavam botões ou ícones que apareciam na tela do computador, respondiam 

algumas questões sobre alguns assuntos que diziam respeito a cidades 

(estrutura urbana, história, cultura ou assuntos econômicos) e, assim que a 

resposta correta era revelada, um vídeo era apresentado, sobre a mesma 

temática das questões, ajudando no ensino e aprendizagem do assunto que 

estava sendo discutido sobre aquela cidade ou de algum conteúdo sobre a 

história australiana. E assim acontecia sucessivamente até chegar a última 

cidade da ferrovia que o usuário escolheu. Essa interação possui todas as 

características de um jogo, ao estabelecer regras de como esse mecanismo 

deve ocorrer, o design e os procedimentos da ação são lúdicos, há um ponto de 

chegada e um objetivo a ser alcançado e está diretamente relacionado à cultura 

local, portanto, o conhecimento ali presente esteve em gamificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.nfsa.gov.au/collection/curated/trains Acedido em 6 de junho de 2019. 
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Figura 2 - Página “Trains on the rails” do National Film and Sound Archives, da 
Austrália 

 

Fonte: https://www.nfsa.gov.au/collection/curated/trains. Acesso em 06 de junho de 2019. 

 

O projeto nos moldes como foi citado já não existe mais, contudo, a ideia 

de interligar os vídeos da história australiana tendo como enfoque a expansão e 

construção das ferrovias  objetivando promover um ensino sobre História, cultura 

e demais assuntos e disciplinas correlatas, ainda se faz presente no site da 

instituição e pode ser constatada na missão educativa que o arquivo se propõe. 

O propósito educativo do National Film & Sound Archives fica evidente ao 

aceder as páginas de determinados acervos, em razão de assinalar que os 

vídeos ali presentes podem ser usados tanto por professores quanto pelos 

estudantes, a fim de demonstrar de maneira didática como aqueles filmes 

relacionam-se com determinado contexto da história australiana. 

Na Fundação Casa de Rui Barbosa, o processo e estratégias da 

gamificação é melhor exemplificada na página com o tema “Escravidão, Abolição 

e Pós-Abolição”.3 O site possui quatro interações que correspondem a jogos 

distintos: Caça-palavras, Quiz, Jogo da Memória e Desafio da Transcrição. Em 

todos estes jogos, há o uso de informações e de documentos contidos no acervo 

da fundação. O “Desafio da Transcrição” é um exemplo interessante: passando 

a seta do mouse ao redor do documento digitalizado, produz-se uma “lupa” em 

que a área em questão fica maior, onde o utilizador tem a oportunidade de ver 

 
3 http://www.memoriaescravidao.rb.gov.br/modulo-educacional.html . Acesso em 04 de junho de 
2019. 
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com maiores detalhes a palavra e perceber mais sobre a paleografia e caligrafia 

da época. Neste jogo, o utilizador escreve em uma caixa de texto ao lado o que 

ele deduz ser a informação e, mais tarde, o jogo dá a resposta certa sobre o que 

está escrito, com dicas de paleografia.  

 

Figura 3 - Página da sessão de jogos da Fundação Casa de Rui Barbosa 

 

Fonte: http://www.memoriaescravidao.rb.gov.br/caca_palavra.php. Acesso em 06 de junho de 
2019. 

 

Percebe-se até este momento e com a análise limitada a estes textos e 

dados que a gamificação está sendo inserida quase que exclusivamente como 

elo entre o centro de documentação (sejam bibliotecas ou arquivos) com os 

utilizadores, uma nova ponte na forma como se busca as informações ou na 

interação dos mesmos com os espaços físicos ou digitais desses locais, quase 

sempre com essa estratégia para atender ao público mais jovem. 

Seja em arquivos, bibliotecas ou centros de informação, é preciso que 

esses locais, ao utilizar os jogos como ferramenta de aprendizagem dentro de 

uma perspectiva de difusão da informação, precisam argumentar essa escolha 

de forma persuasiva e convincente, só assim os participantes dessa experiência 

de fato aprendam com os serviços dos jogos e tenham algum engajamento com 

a instituição.  A defesa do uso de jogos ou de suas características nesse contexto 

precisa ser pensada de acordo com os objetivos dos arquivos em geral 

(organizar, planejar, produzir e difundir as informações de seus conjuntos 
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documentais), em que essas conversas legitimam ainda mais os arquivos como 

locais de colaboração, socialização e educação, com o uso dos jogos ou de suas 

características refletidas em gamificação a auxiliar nessas abordagens.  

Se os arquivos estão a evoluir para serem capazes de lidar com novos 

tipos de registros da era digital e suas demandas, é necessário levar essa 

evolução ao acesso de seus acervos e aos novos perfis de usuários. 

 

4. Considerações finais 

É nesse sentido que o jogo eletrônico, como documento e como ideia de 

interação, está se inserido como uma mídia, documento e uma forma inovadora 

para aceder informações. Sites e programas de busca podem facilitar ou mudar 

a forma como o utilizador pode conhecer as informações presentes em arquivos. 

As instituições citadas são exemplos do uso de jogos e de gamificação, em que 

interfaces de interação auxiliam no acesso e entretinimento da informação, numa 

perspectiva nova na relação entre os usuários com as instituições produtoras e 

acumuladoras de documentos. 

Certamente, o jogo eletrônico como documento é uma realidade, pelo seu 

caráter histórico, de entretenimento, de artefacto cultural. Novas formas de 

interação em um mundo de constantes mudanças, em que suas interfaces e 

mecanismos, também usados para o acesso, podem ser um novo passo para a 

difusão de conhecimentos e maior troca de ideias para todos os envolvidos. 

Pela observação dessas instituições, relevantes no cenário arquivístico de 

seus respectivos países, é evidente que o uso de jogos ou gamificação em seus 

sites possui aspectos infantis ou juvenis, como o design e a narrativa do jogo e 

da home page, com o intuito de atrair um público diferente aos arquivos e exercer 

uma função educativa atrelada a novas formas de ensino. Tal estratégia é 

definida para fidelizar esse público mais jovem, a estar mais presente em um 

lugar muitas vezes percebido como depósito de documentos ou como local de 

investigadores e público acadêmico, somente. 

Vale ressaltar que a gamificação na difusão da informação nos acervos 

arquivísticos das instituições tiveram a preocupação de mostrar aos jogadores 

informações relevantes a respeito da organização, gestão e descrição 

arquivística dos documentos e fundos utilizados. 
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A gamificação é uma tendência que está a ser utilizada por empresas e 

organizações, assim como o uso dos jogos eletrônicos em diferentes ambientes 

que não somente o lazer doméstico. O jogo é cada vez mais comum no cotidiano 

das pessoas e famílias neste milênio. É um fenômeno mundial, integrante desta 

nova sociedade em rede que vivemos, de acessar informações e a conectar-se 

com pessoas e empresas em qualquer lugar do mundo a qualquer momento, 

onde as possibilidades de uma maior interação e produção do conhecimento 

promovem aprendizagens mútuas para quem tem a missão de difundi-las e para 

quem deseja recebê-las. Nesse sentido, os jogos como meio de difusão da 

informação modificam a maneira de como os usuários relacionam-se com os 

espaços arquivísticos virtuais dedicados à pesquisa, promovendo uma 

experiência nova e de muita aprendizagem com os novos públicos que se 

pretende atingir.  
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A cultura da visibilidade na cultura da pichação: diferentes 
campos de possibilidades 

 
Priscila Mocelin Lara1  

Patricia Camera Varella2 
 

Introdução  

As marcas feitas com tinta spray nas paredes começam a aparecer pelo 

mundo a partir da década de 1960 com um viés político e contestador. Em 1968, 

especificamente na cidade de Paris (França), ocorreu uma revolta estudantil que 

movimentou jovens com pensamentos revolucionários, contribuindo para a 

disseminação de palavras de ordem “transgressora”. Nas passeatas, nos atos 

públicos e nas diversas ações sociais, a tinta spray se tornou a ferramenta para 

comunicar as ideias dos revolucionários, chamados situacionistas3. O contexto 

“[...] era a contracultura, um movimento alternativo de rejeição à guerra entre 

imperialismo e socialismo” (SZACHER, 2012).  

Um dos eventos marcantes para este período é a Revolta de Watts, que 

ocorreu nos EUA, em 1965. Nesta ação, os jovens utilizaram tinta spray e 

“sangue de seus irmãos” (Figura 1) para se expressar com relação as ações 

desencadeadas pelo episódio da prisão do jovem negro, Marquette Frye, que 

dirigia alcoolizado. A prisão de Frye desencadeou em uma série de protestos 

contra a violência policial e a discriminação, ainda que, teoricamente, a 

segregação tivesse acabado recentemente com a Lei de Direitos Civis em 1964. 

Esse episódio de resposta à prisão foi conhecido como “Watts Riots” (Tumultos 

de Watts), caracterizado por uma intensa onda de violência, vivenciada na 

cidade de Los Angeles. 

  

 
1 Mestranda em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e bolsista de pós-
graduação strictu sensu pela CAPES, orientada pela Profa. Dra. Patricia Camera Varella (co-
autora).  
2 Professora no Programa de Pós-Graduação stricto sensu em História (PPGH/ UEPG) na área 
de concentração em História, Cultura e Identidades. Professora Adjunta no Departamento de 
Artes (DEARTES/UEPG). Diretora da Seção Educativa do Museu Campos Gerais. Doutora em 
História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) com pós-doutorado 
no Museu Paulista da USP. 
3 A Internacional Situacionista (IS) foi um movimento internacional de cunho político e artístico. 
O movimento IS foi ativo no final da década de 1960 e aspirava por grandes transformações 
políticas e sociais. 
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Figura 1 – Inscrições nas paredes durante a revolta racial no distrito de Watts, 
em Los Angeles, que resultou em 34 mortes e mais de 3 mil prisões em 1965. 

 

Fonte: Fotografia de Bill Ray. 

Nesta fotografia, feita por Bill Ray e publicada na famosa revista norte- 

americana LIFE, em uma sessão especial feita em 15 de julho de 1966 relembrou 

os motins de Watts. Segundo a legenda, essas palavras pintadas na parede de 

um supermercado buscavam alertar os manifestantes que o estoque de 

mercadoria era de propriedade afro-americana, como uma reivindicação.  

Nota-se que o registro fotográfico passa a ser a representação do vivido, 

que se prolonga da ação policial para o pronunciamento das pessoas que 

buscaram denunciar a fragilidade vivida pelos negros. As expressões “Blood 

Brother (Sangue Irmão)” e “Burn (Queime)”, vistas nas paredes, potencializaram 

a comunicação sobre a problemática da relação racial nos EUA. Tal evento, pode 

ser entendido como sendo um dos primeiros, que evidencia o poder de 

comunicação da escrita no muro, sobretudo impregnado de um simbolismo de 

resistência junto à contracultura4.  

Nesse contexto de pobreza, somado às brigas de gangues e ao tráfico de 

drogas ocorre, em 1968 nos subúrbios dos EUA, algumas manifestações 

artísticas herdadas de diferentes culturas. Em sua maioria, os negros e latinos, 

se unem e colaboram para um movimento que posteriormente será chamado de 

Hip Hop. No bairro do Bronx, em Nova York, as chamadas “block parties” (festas 

 
4 Segundo Pereira (2016), pode-se entender contracultura, a palavra, de duas maneiras: a) como 
um fenômeno histórico concreto e particular, cuja origem pode ser localizada nos anos 1960; e 
b) como uma postura, ou até uma posição em face da cultura convencional, de crítica radical.  
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de quarteirão) reuniam as famílias, geralmente organizadas em feriados, 

recepções de novas famílias no bairro e outras ocasiões especiais. Alguns 

destes encontros eram organizados pelo DJ Afrika Bambaataa, que reunia 

dançarinos, Djs e rappers.  

Segundo o pesquisador Leandro Tartaglia (2014), para Bambaataa essas 

reuniões estimularam a consciência de auto-organização e cooperação entre os 

jovens dos guetos e a valorização dessa cultura local. Isso colaborou, também, 

para diminuir a violência das gangues, comum nesse período.  

Constituído por quatro elementos chaves, o movimento Hip Hop é 

composto pela música, dividida entre o DJ (disco jockey) e o RAP (rithm and 

poetry) e a dança (break dance) com seus dançarinos chamados de bboy e 

bgirls, que buscavam competir entre eles. O quarto elemento, chamado graffiti 

constitui a expressão plástica da cultura, sua representação visual. Inspirada 

pelos acontecimentos citados, o graffiti se espalhou por Nova York.  

Em 1970, a paisagem dessa cidade pode ser identificada por elementos 

que marcam o crescimento urbano. Os suportes para a prática do graffiti amplia-

se, começando a aparecer em vagões de trens, muros, postes e viadutos. Um 

personagem, que é referência para compreender como o graffiti se espalhou em 

Nova York, é o Demétrius. Um jovem, que trabalhava como office-boy, de origem 

grega e apelidado como TAKI 183. Taki começou a espalhar sua tag5 pelos 

lugares que passava, ocupando diversos espaços e inspirando outros jovens a 

fazer o mesmo. Taki deixou o seu nome em tantos lugares, que chamou atenção 

de autoridades e do maior jornal da cidade, The New York Times. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 As tag’s dentro da cultura do graffiti são nomes simples ou apelidos utilizados nas ruas.  
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Figura 2 - Reportagem sobre Taki 183 no jornal The New York Times. 
 

 
Fonte: Arquivo The New York Times, publicada em 21 de julho de 1971.  

 

Na primeira página do jornal publicado em 21 de julho de 1971, lia-se a 

seguinte notícia:   

Taki is a Manhattan teenager who writes his name and his street 
number everywhere he goes. He says it is something he just has to do. 
His TAKI 183 appears in subway stations and inside subway cars all 
over the city, on walls along Broadway, at Kennedy International 
Airport, in New Jersey, Connecticut, upstate New York and other 
places. He has spawned hundreds of imitators, including Joe 136, 
BARBARA 62, EEL 159, YANK 135 and LEO 136. To remove such 
words, plus the obscenities and other graffiti in subway stations, it cost 
80,000 manhours, or about $300,000, in the last year, the Transit 
Authority estimates. 

 Nesta manchete, acompanhada por uma fotografia que ocupa grande 

parte do espaço da página, o jornal The New York Times apresenta quem é o 

autor das escritas nos metrôs e nas paredes da cidade e como vários outros 

jovens começaram a imitá-lo. Ainda, a matéria jornalística ressalta o valor gasto 

pelo governo para remover “as palavras e as obscenidades” deixadas nas 

estações de metrô. O jornal explicita que o gasto foi em torno de 300.000 dólares 

americanos para fazer a limpeza. Assim, o discurso da manchete estabelece que 
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a ação influenciou outras pessoas e que acabou por gerar um gasto financeiro. 

No entanto, a manchete enaltece a influência de TAKI 183 quando escreve “TAKI 

183 Spawns Pen Pals”. 

Ao mesmo tempo em que as tags se espalharam pela cidade, a relação 

do graffiti com o movimento hip hop se intensificou. Isso facilitou a inserção do 

graffiti nos espaços de ocupação e de disputas territoriais. No trecho dessa 

mesma reportagem para o The New York Times, relata-se que 

 
Other teen‐agers who live on his block are proud of him. “He's the king,” 
a youth lounging on a doorstoop said. “It's got everybody doing it,” 
added Raymond Vargas a 16‐year‐old with Afro‐style hair. “I like to write 
my n ame every once in a while, but not in places where people can get 
to it and alter it.” He said he writes RAY A.O.—for All Over. Graffiti have 
had a long history in the city's subways: Kilroy, who was everywhere in 
World War II, left his mark along with the mustaches drawn on 
advertising posters and various obscenities.  
 

Neste caso, o graffiti já aparece como um ideal contestador. O jovem de 

16 anos, chamado Raymond Vargas, comenta que todos no bairro estavam 

fazendo graffiti e que ele só não colocava seu nome em lugares onde alguém 

pudesse fazer alguma modificação. Nesse trecho, também é citado o graffiti nas 

estações de metrô e um personagem, chamado Kilroy que durante a Segunda 

Guerra Mundial deixava desenhos de “bigodes” nos cartazes e outros 

obscenidades, trazendo o cômico e a ironia para este tipo de representação.  

No mesmo período em que esses movimentos culturais emergiam nos 

Estados Unidos e na Europa, o Brasil vivia movimentos artísticos semelhantes, 

porém em um contexto de luta contra o regime militar. Segundo Leandro 

Tartaglia (2014, p.73), o Brasil se tornou, em 1968, um marco quando analisado 

os grandes conflitos ocorridos pela coerção ditatorial promovida pelo governo 

militar: 

A mídia jornalística e televisiva, quando não estava apoiando o 
governo, em busca de seus próprios interesses era duramente 
reprimida em caso de desobediência à censura da veiculação das 
notícias que relatavam a verdadeira situação social do país. Pelas ruas 
de grandes cidades, esse momento conturbado, encoberto pela 
censura e a repressão, era pouco difundido, exceto por algumas 
inscrições em muros e fachadas de prédios e outras construções, que 
evidenciavam reivindicações dos grupos manifestantes. Essas 
inscrições, que perduravam na paisagem por um prazo de tempo muito 
curto, tinham um caráter político e contestatório, e eram inspiradas nas 
mobilizações estudantis do recente maio de 1968. 
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Frases contrarias ao regime ditatorial foram frequentemente utilizadas nas 

manifestações brasileiras a partir de 1968. Estas são consideradas como um dos 

primeiros registros de um graffiti ou pichação com viés contestador no Brasil. A 

prática das inscrições, geralmente curtas, traziam frases e palavras de ordem 

nas paredes. Esse estilo de comunicação se mostrava eficaz, pois as ações 

necessitavam ser rápidas para garantir a agilidade e escapar da repressão 

policial. (FIGURA 3 e FIGURA 4). 

Essas formas de expressões passaram a ser difundidas pelo país, 

incluindo cidades menores, conforme mostra a fotografia feita em 1980 na cidade 

de Ponta Grossa (PR)6. Interessante observar que essa fotografia foi feita pelo 

fotógrafo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e que o assunto 

provavelmente não estava na pauta, uma vez que o rolo do filme não mostra 

uma sequência de qualquer evento relacionado à inscrição.  

 

Figura 3 – “Abaixo a ditadura” – 
primeiro registro de graffiti com viés 

político no Brasil, 1968. 
 

 
Fonte: http://memoriasdaditadura.org.br/ 

Figura 4 – “Abaixo a repressão” –  

1980, UEPG. 
 
 

 
Fonte: Acervo do Centro de Recursos 

Audiovisuais – Arquivos Históricos Hugo 
Reis, Museu Campos Gerais. 

  
 

No contexto da ditadura militar brasileira, ser grafiteiro soava tão 

transgressor quanto ser guerrilheiro. O exemplo do uso deste tipo de 

comunicação para as revoltas sociais, também se aplicou aos movimentos 

estudantis. O uso do graffiti em muros começou a seguir a linha de ação das 

 
6 Segundo o censo demográfico realizo em 1980, a população da cidade de Ponta Grossa, 
Paraná, era de 186.328 habitantes.  
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manifestações realizadas na Europa. Essa forma de registrar e comunicar um 

pensamento, uma vontade e/ou uma advertência passou a ser observada pela 

sociedade como sendo a “assinatura” de pessoas que se identificavam pela 

mesma causa política e social. Sendo assim, pode-se supor que as ações 

dessas pessoas vieram a destacar uma assinatura de um grupo representado 

por indivíduos que, as vezes, nem se conheciam e que, muitas vezes, buscavam 

o anonimato.  

Esse tipo de expressão ampliou-se ao longo do tempo e assim a sua 

prática nas paredes das ruas começou a ser absorvida e usada por grupos 

específicos, que objetivavam a sua visibilidade, segundo a autoria. As gangues, 

também, utilizavam uma forma de inscrição para demarcar território, com seus 

códigos e símbolos característicos. 

De forma concomitante outras ações surgiam como manifestações de 

artistas e grupos. As inscrições nas paredes ganhavam vida pelas mãos de 

jovens da classe-média, influenciados por correntes artísticas da vanguarda e da 

cultura pop nacional e estrangeira (como o rock’n roll e o concretismo). Segundo 

Mittmann (2012, p. 24) esses jovens experimentavam novas e mais baratas 

formas de publicização dos seus trabalhos e perceberam na nascente técnica do 

stencil uma nova e econômica oportunidade de espalhar ideias e expressões 

poéticas pela cidade. 

 
Em um primeiro momento, o grafite era tratado pela mídia paulistana 
como uma nova forma de expressão artística. Na matéria “O graffiti 
chega ao MAM”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo em 1º de 
abril de 1982, a prática é qualificada como “criativo ou engajado, 
anárquico ou poluidor”. Em texto publicado em 8 de janeiro de 1983, a 
Folha de S. Paulo usa o verbo “enfeitar” na manchete sobre as obras 
de Vallauri: “A receita de Vallauri para enfeitar os muros da cidade”. As 
duas notícias, publicadas nos cadernos de cultura dos respectivos 
periódicos, trazem uma sanção positiva ao grafite e ao trabalho do 
artista italiano. (COSTA; BOANOVA, 2018, p.4) 
 

Para mostrar a complexidade dos significados é importante trazer a 

origem do vocabulário pixação com “x”. A pixação surgiu, nos anos 1980, por 

influência de movimentos como punk, heavy metal, hip hop e de skatistas. 

Segundo Queiroz (2018) as letras da pixação paulistana se desenvolveram 

inicialmente com base no estilo retilíneo e pontiagudo. Nomes como Juneca, 

Alex Vallauri, Jorge Tavares, Julio Barreto, Hudinilson Jr. foram alguns dos 
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grafiteiros que trouxeram desenhos da cultura popular e poesia visual7 para as 

ruas de São Paulo. Juneca, por exemplo, “tomou conta” das ruas de São Paulo. 

Nesta circunstância, a gestão da prefeitura se posicionou publicando no Diário 

Oficial uma tentativa de repreensão às suas intervenções: 

 

Figura 5 – Capa da edição de 4 de outubro de 1988, do “Diário Oficial da 
Cidade”, com a reprodução de um dos bilhetes de Jânio Quadros. 

 

 

 

 

 

Fonte: Estadão Acervo. 

 

O bilhete do então prefeito Jânio Quadros pedia que fossem encontrados 

os pichadores Juneca e Bilão e que seu processo fosse feito com maior rigor, ou 

seja, de forma exemplar.  

Segundo Amando Silva (2014) em várias cidades da América Latina nos 

anos 1980, o graffiti tendia a uma concentração simbólica ligada as condições 

políticas, mas também utilizava esse meio de expressão como um alento de 

criatividade e humor. 

  

 

 
7 As pichações poéticas da Poesia Visual fizeram a transição entre o “grafite escrito” de 60/70 e 
o “graffiti desenhado” de 70/80, permitindo o surgimento da assinatura simbólica de Alex Vallauri 
que inaugurou um movimento de expressão no país. Mais tarde, o movimento assimilou a 
influência dos quadrinhos, dos punk e do skate. Apesar disso ser um reflexo da cultura norte 
americana, esses grafiteiros adoravam colocar seus personagens em situações bem originais 
inspirados por Villaça que trazia muito do imaginário livre presente no ideal de Art Brut. 
(SZACHER, 2012).  
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A relação de propriedade com os territórios relativiza-se em práticas 
recentes que parecem expressar a desarticulação das cidades e da 
cultura política. Armando Silva registra três etapas principais na 
evolução do grafite, que associa a três cidades. O de maio de 68 em 
Paris (também em Berlim, Roma, México, Berkeley) se fez com 
palavras de ordem antiautoritárias, utópicas e fins macropolíticos. O 
grafite de Nova Iorque, escrito em bairros marginais e no metrô, 
expressou referências de gueto com propósitos micropolíticos; 
incompreensível às vezes para os que não manejavam esse código 
hermético, foi o que mais tipicamente quis delimitar espaços em uma 
cidade em desintegração e recuperar territórios. (CANCLINI, 1997, 
p.337). 

Com o surgimento de novos grupos de pichadores e grafiteiros, as 

inscrições nas paredes passaram a predominar no espaço urbano brasileiro. 

Lassala (2017) afirma que é nos anos 1980, na cidade de São Paulo, que a 

atuação de indivíduos e gangues, grafando seus nomes e símbolos e 

pseudônimos marca um momento de transição. Segundo Lassala, a pichação 

passa a conviver com o que mais tarde seria denominado como movimento da 

pixação. Apesar da pronúncia ser a mesma, a forma da escrita tenta abarcar 

suas diferenças. Termos como graffiti, pichação e pixação se tornaram comuns 

para nomear essas práticas.  

Alguns anos mais tarde, especificamente 2008, o cenário do graffiti e da 

pichação brasileira começam a tomar um novo rumo após alguns 

acontecimentos encabeçados por dois pichadores: Rafael Augustaitz e Cripta 

Djan. De maneira organizada, a dupla resolveu questionar espaços expositivos 

de arte considerados oficiais: universidades de belas artes, galerias e museus.  

O destaque é para o acontecimento da ocupação da 28º Bienal 

Internacional de São Paulo, onde cerca de 40 jovens “invadiram8” o saguão da, 

então, chamada Bienal do Vazio. Durante a noite da abertura deste evento, os 

grafiteiros entraram e começaram a espalhar seus nomes, frases e símbolos por 

todas as paredes brancas do local.  

 

 

 

 

 

 
8 Os pichadores envolvidos chamaram o ato de invasão.  
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Essa ação fez com que a prática da pichação se tornasse pauta de 

discussões e reportagens relevantes sobre a arte e suas regras. Em uma das 

diversas entrevistas, Djan relatou: “Tudo o que aconteceu depois daquela ação foi 

positivo. Quebramos a ditadura da arte. Desmascaramos a curadoria, que havia dito 

que estava aberta a intervenções urbanas, mas não permitia isso” (TOMAZ, 2010).  

Na Bienal seguinte, em 2010, os pichadores são convidados pelos curadores 

Moacir dos Anjos e Agnaldo Farias para exporem. De acordo com Farias (MILLER, 

2016), a preocupação da 29ª Bienal foi  de criar “uma exposição que não fosse 

meramente contemplativa e que tentasse recuperar o debate e a celebração do 

encontro entre a arte e a política”. Chamada “PIXAÇÃO SP”, a obra reuniu 

fotografias, vídeos e as chamadas “folhinhas” (figura 6).  Segundo Djan, também em 

entrevista ao G1, a escolha de não usar sprays foi que pichar a parede de forma 

autorizada faria com que a ideologia do pixo fosse perdida.  

 

Figura 6 - Folhinhas 

 

Fonte: Daigo Oliva - G1. 
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A escolha de expor as chamadas “folhinhas” foi providencial ao sistema 

das artes, pois excluiu uma ação direta do ato do pixo na parede do edifício da 

Bienal. Ao mesmo tempo, trouxe a exibição das relações identitárias do indivíduo 

e do grupo. Essas “folhinhas” representam o fazer, a coesão do grupo e os 

modos de como são “fabricadas” as identidades. O conjunto dessas escritas é 

um documento próprio ao coletivo e que na Bienal de São Paulo passou a ser 

compartilhado com o grande público.  

A assinatura dos pichadores nessas folhas faz parte do ritual dos rolês9. 

Nessas folhinhas, eles colocam suas marcas da mesma forma que usam na rua. 

Ao mesmo tempo em que definem a sua identidade, trocam e colecionam as 

assinaturas, remetendo à lógica dos clubes de gravura ou dos artistas 

gravadores: a troca de gravuras.  

Na figura 6, observamos a quantidade de folhinhas que Cripta coleciona. 

Essas trocas ocorrem como uma forma de documentar os rolês e também tem 

importância na cultura da pichação, pois algumas dessas folhinhas, de 

pichadores mais velhos e respeitados, estão a venda na internet.  

Assim, a pixação constituía uma rede social offline, antes mesmo de 
os jovens das camadas populares terem acesso mais amplo às redes 
sociais online pois estabelecia uma rede de contatos que se expandia 
por toda a cidade, por meio de seus points e rolês, Apenas em meados 
dos anos 2000 é que os pixadores, e as classes populares no Brasil de 
uma maneira geral, começaram a ter um maior acesso à internet e 
participar de redes sociais, nesse primeiro momento principalmente do 
Orkut. Contudo, havia esse dispositivo da articulação espacial da 
pixação na cidade, por meio principalmente de seus points, que 
possibilitava a criação de conexões entre jovens dos mais diferentes 
lugares, que, apesar de uma abrangência mais limitada, era muito 
similar ao que as redes sociais online passaram a permitir 
posteriormente. Com a maior participação nestas últimas, aliás, muitos 
pixadores passaram a interconectar as redes sociais offline e online, 
utilizando de comunidades virtuais, fóruns de discussões e redes de 
compartilhamento de imagens para divulgar e obter mais informações 
sobre o mundo da pixação. (PEREIRA, 2018, p. 74). 

As formas de comunicação se modificaram com a globalização e a 

internet. Da mesma forma, o alcance das ações e os significados dos encontros 

mudaram. As maneiras de se mostrar, construir e fortalecer um coletivo se 

ampliou. Por exemplo, apesar de alguns pixadores atuarem na rua, alguns deles 

 
9 Encontro de pichadores para beber, conversar e pichar, feitos normalmente durante a noite em 
locais afastados ou de pouca circulação, próximos aos metros ou onde possam fugir da polícia 
em caso de abordagem. 
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se conhecem somente pelas redes sociais. Outros, ainda permanecem se 

encontrando pelos lugares públicos.    

A internet possibilitou acesso à informação sem levar em conta a 

distância. Além do fator da comunicação, esse meio fez com que vários grupos 

pudessem se encontrar através de comunidades online.  

Na contemporaneidade, o indivíduo passa assim, a ser considerado, 
apreciado, julgado pela quantidade de signos, de textos e de imagens 
que ele produz, incitado a exibi-los incessantemente". Com isso, 
generaliza-se a percepção de que somente quando somos vistos é que 
podemos existir. (AUBERT; HAROCHE apud PEREIRA, 2018) 

Após a grande visibilidade alcançada pelas ações em grupo, o pichador-

artista-ativista10 Cripta Djan se lança em uma carreira artística, onde utiliza a 

tipografia da pixação em suas obras. Em seu site, conta sua trajetória e como 

sua poética se desenvolveu, a fim de respeitar a ideologia da pichação brasileira, 

ou seja, do pixo. Observa-se a importância que as ações do grupo causaram, já 

que a partir daquele momento a pixação além de sua cultura se tornou um objeto 

possível a ser comercializado, abrindo portas para o mercado da arte. 

 

Figura 7 – Captura da tela da rede social Instagram - @criptadjan. 

 
Fonte: Printscreen de https://www.instagram.com/criptadjan/. Acesso em 21 abr 2021. 

 
10 Forma como Cripta Djan se denomina em seu site.  

https://www.instagram.com/criptadjan/
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Na figura 7, podemos ver algumas imagens da rede social Instagram de 

Cripta Djan. Nela, o artista-pichador utiliza a rede social para a divulgação de 

seu trabalho artístico e comercial. Além das obras como gravura (serigrafia), 

pinturas, também começou a vender camisetas com suas obras. Cripta é um 

grande exemplo de como as redes sociais são importantes para os artistas 

contemporâneos. Através dela, é possível comercializar suas obras, entrar em 

contato com seu público (admiradores, outros artistas e pixadores) e divulgar 

suas obras.  

Segundo Maria Amelia Bulhões (2011), o ciberespaço evidencia-se como 

uma possibilidade de subverter as hierarquias de poder tradicionais do circuito 

elitista de arte, dominador e excludente, onde o usuário pode experimentar um 

lugar simbólico e experimentar relações de pertencimento. 

Mesmo considerando a volatilidade do ciberespaço, constitui-se ali um 
lugar de memória, onde a força dos conteúdos se manifesta no 
interesse que podem despertar e na rede de usuários que seleciona 
histórias a serem guardadas e que ativa os acervos midiatizados. 
(BULHÕES, 2011, p. 68) 

A pichação/pixação/graffiti sempre tiveram atrelados a necessidade de ser 

visto. No caso do pixo, a visibilidade se torna contraditória. Muitos pixadores o 

fazem de forma anônima, a noite, ou seja, se tornam invisíveis. Entretanto, para 

tal, pixam grandes edifícios e espalham seus apelidos por toda a cidade, ou seja, 

nos locais de maior visibilidade. 

Para a autora Claudine Haroche (2013, p. 93-94), a necessidade de 

exposição está atrelada a vida: 

 
O indivíduo deve se mostrar, quando não se exibir, para poder existir o 
máximo possível, tem o dever de, no limite, existir de forma contínua, 
aos olhos da maioria. Ele tende, com isso, a se tornar – ao pé da letra 
– uma imagem, repetida sem dúvida mas todavia efêmera, uma 
aparência fugaz. Para a sociedade em seu conjunto, para as 
instituições, profissionais em particular, a aparência, a imagem dada 
de si tende, mais do que as dimensões invisíveis da pessoa, a 
testemunhar a identidade: ela garante e assegura assim sua qualidade 
e sua legitimidade, isto é, a importância e a notoriedade de seu estatuto 
(HAROCHE, 2013, p. 93-94). 
 

Outro fator que está atrelado a pichação é a efemeridade. Por seu suporte 

estar em locais não-autorizados, acabam sendo apagados, as vezes em poucas 

horas. Por este motivo, muitos pichadores utilizam da fotografia para registrar 

esses momentos e locais pichados e publicam nas redes sociais, fazendo uma 
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espécie de documentação dos locais pichados. Além disso, a escolha do local 

para o pixo também leva em conta esse fator, geralmente, são escolhidos locais 

abandonados ou de difícil acesso.  

Segundo o artigo “A (in)visibilidade do graffiti e da pichação: subjetivando 

juventudes?” escrito por Mayer, Brum & Santos (2019), todos psicólogos e 

psicólogas, é possível compreender os recursos psíquicos, corpóreos, culturais 

e sociais implicados na prática do graffiti e da pichação, e como essas 

intervenções abarcam suas singularidades e produzem subjetividades 

distintas. A juventude se utiliza das disposições e dos desamparos advindos do 

consumismo, da mídia, da exacerbação da sexualidade e do corpo, justificados 

por uma ilusória liberdade (KEHL, 2004 apud MAYER; BRUM; SANTOS, 2019). 

As formas de se colocar no mundo na juventude estão ligadas a exposição 

e a transgressão, fatores vistos na prática da arte de rua, em especial da pixação, 

onde ainda se tem um fator de risco constante (possibilidade de ser detido ou 

hostilizado), ao se tratar de uma modalidade mais perigosa e arriscada, ou seja, 

essas intervenções possuem também um caráter comunicativo e aventureiro.  

Ainda neste artigo, os autores citam Spinelli (2007) e Ventura (2009), para 

relatar que os autores de pichações e de graffitis conquistam um status de artista, 

com reconhecimento e fama, valorizado pelo seu grupo social, embora ainda 

sejam discriminados e rechaçados por grande parte da população. Neste caso é 

possível compreender que, para a juventude, o conceito de lazer e 

entretenimento parece se confundir com o movimento de se colocar em risco 

(SEBENELLO; KLEBA; KEITEL, 2016 apud MAYER; BRUM; SANTOS, 2019). 

Mas, apesar do prestígio que esses jovens adquirem ao longo de suas práticas 

dentro do grupo, a articulação entre visibilidade e anonimato também acaba por 

fazer parte dessa lógica. 

 

2. Considerações Finais 

Neste trabalho pode-se notar que jovens em diversas épocas utilizaram 

das escritas nas paredes como forma de expressão e disseminação de ideias e 

lutas. Apropriam-se de espaços para questionar as normas sociais e as 

injustiças, sendo uma expressão transgressora em sua origem, mas que na 
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atualidade vem ganhando espaços em galerias, museus e reivindicando seu 

espaço, também, de maneira virtual.  

A dualidade presente na pichação expõe a necessidade humana de ser 

visto e ser lembrado. Ao mesmo tempo, este tipo de ação comunicativa está 

atrelado ao sentimento de   correr riscos. A visibilidade e a invisibilidade co-

existem. Apesar da maioria dos pichadores optarem por viver no anonimato, 

observamos que alguns buscam um destaque no cenário artístico e comercial. 

Disto pode-se pontuar que o estatuto do grafite e da pixação vem mudando ao 

longo do tempo. As formas de compreender e atuar com este tipo de expressão, 

devem ser contextualizadas para trazerem seus significados políticos e culturais. 
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Cinema documentário e abordagem histórica: reflexões sobre a 
obra de Lúcia Murat 

 
 

Bruno Dulci Reis1 
 

 

Introdução 

O cinema invadiu a história assim como a história invadiu o cinema. Essa 

prolífica relação não tem sido ignorada pelas ciências sociais de um todo. Assim, 

progressivamente o cinema tem sido cada vez mais aventado como produto 

cultural passível de uma interpretação crítica sob a perspectiva historiográfica. 

Particular atenção se dá no aspecto das representações simbólicas e suas 

implicações socioculturais. 

Esse trabalho, tem em sua origem à memória da esfera cineclubista. 

 

2. Inflexão ao campo do cinema documentário: o neorrealismo e o cinema 

novo 

Uma inflexão é justamente o movimento onde se busca o desvio sendo 

possível representar uma aproximação ou distanciamento do objeto em questão. 

Significa aqui, portanto, traçar caminhos em torno da própria reflexão da história 

do cinema.  E particularmente subsidiar apontamentos sobre a constituição do 

que veio a ser o documentário contemporâneo.  

Nesse sentido, uma das possibilidades teóricas ao abordar à história do 

documentário é considerar a influência do movimento cinematográfico conhecido 

como neorrealismo quanto presença característica na construção da linguagem 

e estética do campo.  

O neorrealismo representa um ponto de inflexão ao documentário 

justamente por sua característica formativa, embora seja um movimento 

essencialmente ficcional. A verossimilhança entre passagens de Drifters de John 

Grierson (1929) e La Terra Trema (1948) de Luchino Visconti são separados por 

menos de duas décadas. O cinema tornou-se documento mesmo que dos 

 
1 Mestrando da Universidade Federal de São João Del Rei - Programa de Pós Graduação em 
História. Professor da rede pública de educação. 
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escombros de um mundo pós-guerra. Demonstrou o realismo e os horrores de 

sua época e buscou relatar de modo fílmico a reconstrução das cidades e dos 

cidadãos devastados pela guerra e seu cotidiano; vencida a guerra elabora-se a 

política. 

É creditado a nomes como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Cesare 

Zavattini, Sergio Amidei, Luigi Zampa, Alberto Lattuada, Luchino Visconti, e 

dezenas de outros produtores, técnicos e realizadores, o movimento artístico 

conhecido como neorrealismo. É em Roma, Cidade Aberta (1945) de Roberto 

Rosselini um dos marcos de avanço do movimento. Ainda que pese um dirigismo 

do regime fascista essa geração começa a se constituir a partir da implantação 

do Centro Experimental de Cinematografia (1936) e da Cinecittá em 1938. 

Segundo o crítico José Carlos Ismael: 

O neorrealismo nasce oficialmente em 1943, com Ossessione, mas 
somente atinge maturidade e certa unidade de intenções dois anos 
mais tarde, quando Rossellini realiza seu antológico Roma, Cidade 
Aberta. Com o advento da guerra grande parte dos diretores italianos 
abandona os estúdios, movidos não só pela péssima situação 
econômica da cinematografia do país, mas também e principalmente – 
em atendimento a um impulso mais profundo e incontrolável. A 
desesperadora necessidade de dialogar com o homem comum real, 
desmitificado, e o êxtase do arrebatamento pelo cotidiano 
impulsionaram os realizadores da época. O neorrealismo – que só 
passa a ser assim chamado depois da guerra – constitui o conjunto de 
filmes que pretendem ser sinceros, objetivos, contundentes e verazes 
[...]. (ISMAEL, 1965, p.80-81) 

Várias são as características de ruptura expressas pelo movimento 

neorrealista do ponto de vista da linguagem e produção cinematográfica. A 

utilização recorrente de atores não profissionais, as locações externas; a 

dualidade campo e cidade, centro, periferia, o olhar humanista não raro 

expressando engajamentos políticos. Em síntese, essa atenção ao cotidiano e 

ao tempo presente. O filme neorrealista busca redescobrir a história 

contemporânea, dar um sentido as memórias, aos acontecimentos e eventos, 

diante da guerra e seu período posterior. Caracteriza-se pela narrativa do 

homem e da mulher comum em ações cotidianas, da infância, as condições dos 

trabalhadores, passando pelos dilemas sociais e econômicos imersos nessa 

realidade (FABRIS, 2006).  
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Esse momento também configura a era por excelência do cinema 

enquanto espaço de convivência e lugar da esfera pública. Um conjunto de 

gerações que foram educadas pela tela cinematográfica tornando-se inclusive o 

“foco central de muitos de seus interesses, valores, imagens, fantasias” (JARVIE, 

1974, p.160). Nesse sentido, o cinema é considerado uma das ferramentas 

fundamentais dos meios de comunicação de massas do século 20, o rádio e a 

televisão seus sucessores e concorrentes. O cinema transforma-se 

definitivamente em um artefato da cultura popular de massas, pertencente até 

certo ponto à cultura democrática. Constitui uma linguagem própria define uma 

psicologia e sociologia. Se expressa como campo de batalha das ideologias, 

representações e imaginários. 

Se o neorrealismo a partir de sua hegemonia italiana é um ponto de 

inflexão ao documentário justamente por essa liberdade criativa e espontânea. 

Encontra-se aí também o problema chave entre a exploração do real e o fictício 

entre o discurso histórico fílmico e literário. Entre as categorias de 

verossimilhança da imagem e ideia que se transmite.  Aliás, será também essa 

uma das características do Cinema Novo no Brasil. Um dos movimentos 

responsáveis pelo surgimento de um panorama distinto no cinema brasileiro de 

então. Particularmente decisivo ao influenciar grande parte das produções 

nacionais posteriores.  

O documentário brasileiro da década de 1960 deve ser pensado em 
sua correlação estreita com o horizonte cinemanovista. A partir de 
1962, encontramos a presença das novas opções estilísticas do 
documentário mundial exercendo imediatamente uma forte influência 
no Brasil. (RAMOS, 2004, p.83). 
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3. Um breve panorama do cinema documentário brasileiro entre as décadas 

de 1960 a 1970 

“A produção de filmes de não ficção durante os anos 30 e 40 do século 
XX teve caráter estatal, e além do INCE inúmeros cineastas 
trabalhavam para outro aparelho produtor, o Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP) da ditadura - inclusive alguns 
comunistas. Em 1932, um decreto-lei obrigou os cinemas à exibição do 
curta-metragem brasileiro e o mercado assim reservado à produção 
nacional impulsionou produtoras privadas ao filme documentário. A 
produção do INCE se dedicou à preservação e difusão da cultura 
nacional, da flora e da fauna brasileiras. Curtas-metragens mudos que 
incluíam filmes científicos, ou de difusão de noções de higiene eram 
distribuídos nas escolas públicas. Até o fim da Segunda Guerra 
Mundial, o documentário brasileiro foi principalmente educativo, oficial, 
o filme turístico, ou então cinejornal - os jornais da tela acompanhariam, 
por exemplo, o futebol até a chegada da televisão.” (MACHADO, 2007 
p.333). 

Das influências e tradições artísticas e dos embates políticos e 

econômicos do período de uma “democracia feliz” nos anos 1950 formou-se esse 

panorama, abruptamente divido entre antes e depois de 1964. O cinema novo 

representou no conjunto cultural brasileiro a busca pela identidade nacional, do 

engajamento político e das inovações artísticas. O florescimento cultural em 

diversas dimensões, na música popular, no cinema, no teatro, no folclorismo, na 

literatura.  (NAPOLITANO, 2001, p.36).  

Parte dessas produções de transição entre os anos de 1950 e 1960 

define-se como uma espécie de proto cinema novo que revelaria uma fase inicial 

da nova onda cinematográfica. São as produções de Paulo César Saraceni com 

Arraial do Cabo (1959) e Linduarte Noronha com Aruanda (1960) exemplos 

desse processo a nosso ver.  O que representa uma gradual ruptura com a 

narrativa clássica griersoniana no campo documentário2. A nova onda de 

produções inaugura um momento de inovações de ordem técnica resultado de 

câmeras leves, ágeis e de captação do som direto. Além de trazer para o âmago 

da produção a noção de reflexividade do autor: 

As guinadas ideológicas são rápidas nos anos de 1960, e nem todos 
conseguem acompanha-las. Mais do que um estilo, portanto, o Cinema 
Verdade inaugura uma nova ética dentro do documentário, marcada 
pela noção de reflexividade. (RAMOS, 2004, p.83) 

 
2  A narrativa de Grierson parte da premissa da narrativa visual de corte naturalista onde há um 
relativo afastamento entre autor e cenário. Diante da busca pela representação da realidade e 
do encontro com o cotidiano. 
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Em A maioria absoluta (1964) de Leon Hirszman, O mestre de apipucos 

(1959), O poeta do castelo (1959), Garrincha, a Alegria do Povo (1962) de 

Joaquim Pedro, Opinião Pública (1967) e Panorama do Cinema Brasileiro (1968) 

esse movimento está basicamente concluído. Características desse momento 

do filme não ficcional brasileiro a voz over, geralmente a partir de uma narração 

objetiva; a mobilidade e a influência do cinema direto; o recurso à entrevista e 

depoimentos e a captação do som. Essa geração de realizadores determina todo 

um panorama do fazer cinematográfico do período em torno de uma produção 

de caráter nacional popular de tendências antiautoritárias características.  

Quando se trata de refletir sobre a história do cinema documentário no 

Brasil deste período é notória a influência de Thomaz Farkas fotógrafo e produtor 

que durante 1964-1971 realizou e impulsionou uma série de filmes sobre as 

realidades sociais e regionais do Brasil. Sua produção está envolta entre a 

primeira fase do Brasil Verdade (1964-1965) conjunto de quatro curtas-

metragens e a época da chamada “caravana Farkas” (1969-1971) que reúne 

uma série total de 19 curtas-metragens e que impulsionou a carreira de diversos 

jovens cineastas. Migrante húngaro mudou-se para o Brasil ainda na infância; 

seu pai Desidério Farkas era dono de uma loja especializada em fotografia o que 

determinou a influência e a inclinação para a imagem. O cinema de Farkas é 

educativo, de caráter pedagógico voltado a uma finalidade social perante seus 

espectadores e a prática artística, e sobretudo, feito de modo independente. 

Somando-se a esse panorama temos os curtas Cantos de Trabalho 

(1975-1976), de Leon Hirszman, Exu Mangueira (1974) de Jom Tob Azulay, 

Comunidade do Maciel (1974) de Tuna Espinheiro, Conversas de Botequim 

(1970) de Luiz Carlos Lacerda, entre outras produções do gênero de não ficção.  

É desse conjunto em linhas muito gerais o panorama que nos propomos 

a apresentar. A tradição “cinema novista” e marginal do cinema brasileiro atinge 

sua maturidade, desdobrando em diversas produções de caráter de não ficção 

que exploram a cultura brasileira junto às inovações técnicas entre a tensão 

política e a liberdade criativa. Emblemático dessa fase:  
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A manipulação das imagens, somada à exploração de todas as 
possibilidades expressivas da montagem e dos recursos sonoros, 
foram fatores que contribuíram para uma vertente do documentário que 
iria adentrar os anos 70 e radicalizar os processos de desconstrução 
da linguagem fílmica, como pode ser percebido nos 
filmes Congo (1972), Triste Trópico (1974) e O ano de 1978 (1975), de 
Arthur Omar; Iracema, uma Transa Amazônica (1974), de Senna e 
Bodanzky, e Di (1977), de Glauber Rocha” (ZAGO, 2018, n.p) 

4. Lúcia Murat, entre a ficção e o relato de uma geração 

Cineasta brasileira nascida em 1949 na cidade do Rio de Janeiro, Lúcia 

Murat teve na sua juventude atuação nas associações estudantis e lutas sociais. 

Quando ainda estudante de economia, no ano de 1968, participou do Congresso 

de Ibiúna realizado pela União Nacional dos Estudantes. Período que aderiu ao 

MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro). Saltou da militância política a 

produção audiovisual.  

Sua atuação e particularmente de sua geração é marcada pela influência 

romântica-revolucionária dos anos 1960 que entre outras questões, enxergava 

no “foquismo guevarista” uma das possibilidades de se insurgir diante da 

realidade burguesa sobretudo num contexto de ditadura. Com o aparato jurídico 

repressivo do AI-5 (Ato Institucional Nº 5) imposto em dezembro de 1968 e do 

total recrudescimento do regime, o resultado da ação política dos setores 

democráticos foram reduzidos a poucas opções. Se recolher das atividades ou 

recorrer a uma total clandestinidade; ou ainda atuar na versão mais extrema 

caracterizada pela luta armada. Em que pese às divergências ideológicas e 

doutrinárias entre os grupos e diversos setores resistentes a ditadura civil-militar 

no Brasil, uma parcela se inclinou a enxergar a luta armada como única forma 

viável de resistir e derrubar a ditadura. Por essa lógica deriva o fechamento (ou 

insulamento) de toda a possibilidade de ação política democrática no campo 

institucional e nas ruas.  Destacam-se sobre esse período os importantes 

documentários Hércules 56 de Sílvio Da-Rin e O Dia que Durou 21 Anos de 

Camilo Galli Tavares.   
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Segundo a própria cineasta relata em reflexões autobiográficas:  

Sou filha da classe média do Rio de Janeiro. Meu pai era médico, 
minha mãe professora, e fui criada na linda praia de Copacabana. 
Sempre fui muito influenciada pela literatura e por matemática, sempre 
curti as ciências exatas também. Naquela época tinha aquele – como 
chamava? – teste vocacional. Fiz e me julgaram para economia. Eu 
não sabia muito bem o que era, mais a economia na época era 
economia política. Acabei indo fazer economia e, na faculdade, eu me 
deparei com o movimento estudantil. O cinema entra aí também, 
porque era muito forte naquele momento. Sou da geração Paissandu 
(MORETTIN; KORNIS, 2018, p. 134).  

Em outro testemunho reflete sobre a sua relação com os movimentos 

políticos e sua adesão ao cinema:  

A partir do movimento estudantil, cheguei a ser vice-presidente do 
Diretório Central dos Estudantes. Fui para Ibiúna e lá fui presa. Nessa 
época eu já estava ligada a uma organização clandestina. Havia então 
esta grande discussão: seguir uma carreira seja ela qual for ou fazer a 
revolução? Essa questão veio muito em função do AI-5, de dezembro 
de 1968. Por ter estado em Ibiúna eu era uma pessoa já visada e caí 
na clandestinidade. Permaneci ligada a essa organização até ser 
presa, em março de 1971. Após um período no DOI-CODI, fui 
transferida para a Bahia, voltei, e depois de três anos e meio na cadeia, 
saí. Quando saí, minha situação estava extremamente difícil, é claro. 
Uma parte dos meus amigos estava presa, morta ou exilada. Não sabia 
muito bem o que fazer. Havia o meu lado matemático e até lembro que 
tive uma oferta de um professor de matemática na época, mas não 
consegui mais voltar. Até alguns anos antes talvez tivesse me dedicado 
mais a isso; cheguei a fazer um curso no Instituto de Matemática Pura 
e Aplicada (Impa). Mas essa experiência de vida que tive até então 
tinha sido de tal forma marcante que me levou muito mais para outro 
caminho em que eu pudesse também discuti-la. (MORETTIN; KORNIS, 
2018, p.135) 

Anistiada em 1979 após longa prisão política, parte de sua produção 

cinematográfica reflete o panorama social e cultural do país entre a distensão 

política da ditadura civil-militar e o processo de redemocratização.  

Atuou como vídeo maker e iniciou suas primeiras imersões no fazer 

cinematográfico de modo independente. É de sua experiência vivida na 

Nicarágua nos idos de 1970 seu primeiro filme, O pequeno exército louco (1984) 

documentário que retrata o 19 de julio na Nicarágua, data que marca a chegada 

das forças rebeldes sandinistas à Manágua.   Segundo a própria autora relata, o 

cinema foi forma fundamental para sobrevivência. E sua produção reflete esse 

sentimento. Particularmente a partir de seus filmes Que bom te ver viva (1989) 

Quase dois irmãos (2004) e Memória que me contam (2013). Realiza uma obra 

que se encontra no limiar entre memória, relato e ficção. Dessa forma, alguns 
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autores justificam sua produção em um contexto de (re) encenações da Ditadura 

Militar no Brasil (1964-1985) (PIASSI, 2016). Realizou experiências 

cinematográficas em diversos campos diante de um cinema de caráter 

memorialístico e de testemunho, direto e historiográfico. Numa crença até da 

própria autora em considerar fluidas as fronteiras entre documentário e ficção.    

Em a Longa Viagem (2013) se impõe suas memórias autobiográficas a 

partir do novelo desse processo. O filme é em sua essência um documentário 

que insere elementos ficcionais na tentativa de construir e interpretar as próprias 

personagens. Parte de um relato essencialmente memorialístico de cunho 

afetivo, político, poético.   

É em A nação que não esperou por Deus (2015) temos a expressão 

máxima de documentarista no sentido clássico do termo. Essa imersão da 

cineasta que havia realizado durante a década de 1990 uma viagem ao território 

indígena da etnia Kadiweu no Mato Grosso com a intenção de realizar um longa-

metragem de ficção. Malograda a intenção, e após quase duas décadas a 

cineasta retorna a reserva (Território Indígena T.I) com o objetivo de realizar um 

documentário sobre a etnia e sua própria experiência subjetiva vivida na viagem 

anterior.  O filme apresenta a comunidade em dois tempos históricos e as 

transformações ocorridas desde sua última passagem. Insere-se no âmago da 

produção à noção de reflexividade do autor e de uma comunidade que se vê 

protagonista de um processo de criação coletiva.  

Realizando um diálogo com a historiografia e acerca da obra filmográfica 

de Lúcia Murat é possível compreender seus filmes como:  

[...] uma contra história não oficial, liberada, parcialmente, desses 
arquivos escritos, que muito amiúde nada contém além da memória 
conservada por nossas instituições. Desempenhando assim um papel 
ativo, em contraponto com a história oficial, o filme se torna um agente 
da História pelo fato de contribuir para uma conscientização (FERRO, 
2010, p. 11). 

Dessa forma, pesquisadores tem apontado que a obra filmográfica de 

Lúcia Murat pode ser interpretada nos vários modos de leitura de seus filmes 

nessa convivência entre memória, relato, ficção e não ficção: 
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O problema apresentado por Murat é da ordem epistemológica. Ela diz 
respeito ao regime de construção da verdade do discurso factógráfico, 
supostamente distinto da verdade dissimulada do discurso literário. Tal 
distinção existe desde a Antiguidade. Em um extenso artigo sobre 
imagem e verdade, ficção e história (CAMPOS, 2019, p.20). 

É importante destacar que a obra da cineasta se encontra estreitamente 

ligada à sua própria trajetória de vida, correspondente a uma geração, num dado 

contexto político e social do país. No bojo de uma política cultural antiautoritária 

que teve grande expressão nos últimos decênios do século 20 em diversos 

campos da produção artística e cultural; no cinema, na literatura, música e teatro.  

E expressa o sentimento de brasilidade revolucionária no qual Ridenti destaca 

as produções que sucederam 1964 no cenário da política cultural brasileira 

(RIDENTI, 2010). 

 

5. Análise fílmica: O pequeno exército Louco (1984)  

A Nicarágua é um território nacional localizado na América Central tendo 

suas fronteiras ligadas a Honduras e Costa Rica com saída tanto para o Mar do 

Caribe quanto para o Oceano Pacífico. Sua população é formada a partir de uma 

composição social diversa e miscigenada entre povos originários, afro 

americanos e descendentes de europeus, em sua maioria espanhóis. Ao longo 

do seu curso colonial teve uma economia voltada prioritariamente à agro 

exportação e a superexploração do trabalho. A política oligárquica foi um traço 

dominante do seu período de conformação nacional.  

Comecemos os apontamentos desse filme a partir de seu título extraído 

dos escritos da poetisa chilena Gabriela Mistral. Nesse sentido, se utiliza a 

metáfora com relação à insurgência liderada pela Frente Sandinista de 

Libertação Nacional. Entidade política de caráter militar nos moldes do 

marxismo-leninismo e das frentes de libertação dos anos 1960 e 1970 e que 

tiveram amplo impacto na vida política do terceiro mundo de três continentes 

América, África e Ásia (HOBSBAWM, 1995, p.336).  

Aproximados pela luta de libertação ali instalada e em um contexto de 

reabertura política democrática no Brasil (ao que parece, animados por uma 

perspectiva revolucionária na América Latina) os autores do documentário 

apresentam então uma síntese da vida política e social da Nicarágua durante o 
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século 20 desde suas primeiras décadas.  Através de uma pesquisa de arquivo 

onde resgata cinejornais nos moldes do documentário de “tipo americano”.  

Sua montagem se dá em conjunto ao material originalmente produzido in 

loco e colide com a evolução histórica do país. Apresenta as lutas de intervenção 

e soberania a partir do personagem de Augusto César Sandino (1895-1934) e 

depois das campanhas da F.S.L.N. O centro da argumentação do filme se 

relaciona ao processo histórico e das ideias políticas e vida social numa 

perspectiva que tem seu ápice à chegada dos insurgentes em Manágua em julho 

de 1979. E a consequente deposição da oligarquia dos Somoza. Destituindo 

assim o regime político que a família exerceu no país desde 1937. 

 Os primeiros movimentos do filme fazem parte dessa encenação de 

contexto a qual os espectadores são convidados a presenciar numa perspectiva 

direta a relação entre cinema e história. Isto é particularmente expresso também 

no plano de desfecho em torno do comício dos sandinistas em Manágua. 

Reafirmando os valores políticos por estes propostos diante do testemunho 

fílmico. A esperança de mudança e a adesão popular (ao menos dos setores 

subalternos) ao governo insurgente é justificada em diversos planos em que a 

população se posiciona diante de depoimentos que expressam o rompimento da 

ordem institucional, desde sua base social até aos depoimentos de dirigentes 

políticos nacionais. A força da violência dos conflitos é outro aspecto a qual o 

filme passa a testemunhar. Violência política e social que se tornou característica 

sobre a população civil centro-americana nas décadas de 1970-1980. 

Extrapolando aspectos simplesmente da análise histórica do filme é 

possível destacar uma série de questões de ordem técnica e artística. O 

documentário pode ser visto a partir da nomenclatura de Bill Nichols como um 

documentário do subgênero expositivo onde a argumentação é elaborada a 

partir de uma fala estabelecida (Voz Over) e que compõe sua sucessiva 

montagem. Assim como uma linguagem própria do cinema direto capaz de 

captar o conflito no seu acontecimento. Do ponto de vista da análise técnica do 

documentário o filme segue à risca a nova onda de produções do gênero, ou 

seja, se encontra diante do paradigma da transformação. A partir de uma síntese 

histórica produz-se uma visão fílmica da história, na colheita de depoimentos, no 

recurso a voz over e na captação do som direto, realizado inclusive por um dos 

teóricos do cinema documentário no Brasil, Sílvio Da-Rin. Apresenta também um 
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elemento de imersão a uma realidade nacional distinta de seus autores 

confrontando-se a elementos da alteridade social.  

A produção foi desenvolvida previamente na cidade do Rio de Janeiro, 

seu material original foi gravado em 16 milímetros, colorido, conservado em 

acervo da cinemateca; o rolo possui 572 metros, no formato de 24 quadros por 

segundo num total de 50 minutos da montagem final. Com aportes de acervos 

internacionais e da Fundação Anchieta (TV Cultura), sendo a transcrição feita de 

vídeo tape para o ecrã cinematográfico. Do documentário derivou o início da 

produtora Taiga filmes, criado pela diretora, que existe até os dias atuais e segue 

produzindo.  

Como afirmamos anteriormente, a partir da obra filmográfica da autora o 

documentário pode ser interpretado como uma série de evoluções de seus 

autores do ponto de vista da militância política e das inovações técnicas em torno 

da produção audiovisual. Transitando entre a linguagem cinematográfica e as 

tele notícias e reportagens do período sobre os conflitos na América Latina. O 

pequeno exército louco é uma apresentação atípica entre Brasil e América 

Central. Representando um marco na produção da cineasta Lúcia Murat em seu 

impulso realizador. 

 

 

6. Considerações Finais 

Muitos modelos explicativos foram construídos em torno da teorização do 

cinema considerado de não ficção. A exemplo dos teóricos aqui citados, Bill 

Nichols, Silvio Da-Rin, Hilda Machado, entre outros. A nosso ver, a importância 

de compreender o campo se dá na totalidade dos regimes cinematográficos 

sendo essencial a perspectiva histórica e a própria busca da finalidade social do 

elemento fílmico em si.  

Seria impossível nos dias de hoje escrever sobre a história do cinema algo 

que não destacasse o papel do gênero mesmo que a partir de uma problemática 

relação entre uma possível autenticidade frente à ficção, ou ainda, diante do 

próprio intercâmbio entre memória, relato, ficcionalidade e história.  

 



190 
 

 

 

No âmago desse debate está a compreensão do cinema enquanto fonte 

histórica enquanto documento-monumento e da relação entre cinema e história. 

O cinema torna-se agente histórico, formador da esfera pública e determina ao 

historiador uma operação dialética que envolve “a leitura histórica do filme e a 

leitura cinematográfica da história”.  

O campo do documentário se expressa através da grande capacidade de 

inserção no debate histórico e historiográfico por excelência. Capacidade 

didática e prática audiovisual. A problemática em torno de sua autenticidade e 

apelo ético e estético, as interseções entre literatura e história oral, fonte e 

testemunho, relato e não ficção. Revela a capacidade criativa, plástica, de sua 

linguagem em torno até mesmo de sua definição. Podemos tomar como palavras 

finais a referência do fazer documentário no Brasil que foi Eduardo Coutinho ao 

dizer: 

O documentário americano é típico no sentido de que jamais existe a 
pergunta, jamais existe o interlocutor atrás da câmera. Na verdade, no 
documentário americano, mesmo em seus melhores exemplos, passa-
se como se aquilo que estivesse acontecendo fosse absolutamente 
real. Mas o documentário, ao contrário do que os ingênuos pensam, e 
grande parte do público pensa, não é a filmagem da verdade. 
Admitindo-se que possa existir uma verdade, o que o documentário 
pode pressupor, nos seus melhores casos - e isso já foi dito por muita 
gente - é a verdade da filmagem" (COUTINHO, 1997, p.166-167). 

Por fim, argumentamos nesse artigo a dimensão de uma obra 

cinematográfica destinada à valorização de uma produção significativa na 

questão que tange a relação entre cinema e história. Lúcia Murat soube como 

poucos cineastas transmitir os anseios, medos e desejos de uma geração, 

estando sempre avant-garde na produção cultural brasileira. 
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A representação do prefeito na feira cotidiana: candidatos a 
prefeito(a) de Maringá-PR no Instagram  

 

Leonardo Roque Costa1 
 

Introdução 

Em 2016, o humorista Marcelo Adnet protagonizou uma esquete para o 

programa “Tá no Ar: a TV na TV” na Rede Globo em que representava um 

candidato a cargo político em gravação para um VT da propaganda eleitoral 

obrigatória. Em diversas situações o ator representa um candidato médio, 

comum a todas regiões brasileiras e ironiza com os recursos utilizados na 

linguagem audiovisual padrão para esse tipo de conteúdo (jingle, situações e 

montagem típicos para esse tipo de peça) 

https://www.youtube.com/watch?v=1Hb3uLDgfbI. O candidato ilustrado é 

genérico e facilmente reconhecido em VTs pelo público brasileiro, uma vez que 

a televisão se constitui como um dos principais canais utilizados durante as 

eleições.  

Nos últimos anos, porém, a expressiva presença das redes sociais on-line 

(RSO) propiciou novos canais de comunicação para candidatos com os eleitores. 

A partir da lei no. 12.034/09 e após a resolução Nº 23.191 estabelecida pelo TSE 

em 2010 que regularizou e permitiu o uso de RSO para fins eleitorais, mais 

candidatos passaram a atualizar sua linguagem e comunicação pelo Brasil e pelo 

mundo (ADI; GERODIMOS; LILLEKER, 2018; BRAGA; CARLOMAGNO, 2018; 

RUEDIGER, 2017; SCHMIDBAUER; RÖSCH; STIELER, 2018)  

 (ADI; GERODIMOS; LILLEKER, 2018; BRAGA, CARLOMAGNO, 2018; 

GOMES, 2009; RUEDIGER, 2017; SCHMIDBAUER; RÖSCH; STIELER, 2018). 

Veículos tradicionais como TV, rádio, revistas e outros materiais impressos já 

não constituem canais exclusivos usados em campanhas eleitorais.  

Dentre as diversas RSO que passaram a ser utilizadas nesse contexto, o 

Instagram tem se configurado como um veículo de compartilhamento de 

imagens e vídeos de curta duração. Possui canal de comunicação com os outros 

 
1 Estudante do curso de Comunicação e Multimeios – UEM, Bolsista de Iniciação Científica – 
Fundação Araucária (2020-2021) membro do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Multimeios 
(UEM). E-mail: ra98318@uem.br 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Hb3uLDgfbI
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usuários por meio da criação de perfil e interação por comentários, reações as 

postagens (likes) ou mensagens diretas (direct messages). No entanto, o 

ineditismo do seu uso tem desafiado marketeiro(a)s e profissionais da 

comunicação quanto às possibilidades e linguagens. O que se percebe de 

antemão é uma integração entre imagens editadas e criadas para veículos 

tradicionais somadas às estratégias de engajamento (votações, enquetes). 

Ressalta-se imagens cotidianas que acompanham o candidato (PENG, 2021; 

PINEDA; BELLIDO-PÉREZ; BARRAGÁN-ROMERO, 2020).  

Tanto no vídeo do humorista Marcelo Adnet quanto nas campanhas 

eleitorais municipais na cidade de Maringá-Paraná em 2020, os candidatos 

(fictícios e reais) representaram a si mesmos em feiras abertas e comendo 

pastéis. Essa imagem povoa o imaginário local e foi mencionada por um dos 

candidatos num post, quando disse: “olha gente, quem me conhece sabe que eu 

venho sempre para feira comer pastel, não é só durante a campanha não”. Este 

artigo tem por objetivo então apresentar e discutir essas imagens dos candidatos 

nas feiras abertas da cidade de Maringá durante a campanha eleitoral de 2020, 

estabelecendo assim relações com os significados evocados por elas e 

prováveis intenções.  

 

2. Metodologia 

A pesquisa de caráter qualitativo acompanhou os 13 candidatos(as) a 

prefeito(a) da cidade de Maringá, noroeste do Paraná, durante os dias 27 de 

setembro a 14 de novembro de 2020. Todas as publicações foram coletadas 

manualmente utilizando-se do recurso para salvar imagem em .jpg na tela 

(screenshot) na versão web da rede Instagram (Facebook Inc). Para este artigo 

selecionou-se imagens fotográficas que apresentavam os candidatos em 

situações e visitas a feiras abertas. Essa seleção se deu após análise de 

conteúdo que permitiu a classificação das imagens em diversas categorias. Os 

dados dessa análise global e classificatória ainda estão sendo tabulados e 

interpretados e fogem do escopo deste artigo.  
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Da pré-análise se percebeu a recorrência de imagens que os candidatos 

apareciam em feiras livres e abertas na cidade. Todas essas imagens foram 

selecionadas para este artigo, realocadas em pastas e tabuladas com a 

identificação do(a) candidato(a), dia e quanto ao tipo (Post Carrossel ou Post 

Único). Foram consideradas imagens nas feiras aquelas que apresentavam, 

independente da presença ou não do candidato e do enquadramento, algum 

objeto, equipamento e/ou experiências próprias das feiras (barracas, frutas, 

verduras ou legumes em bancadas, feirantes). Para o corpus de análise, não 

foram consideradas as reações às imagens e comentários dos usuários nas 

postagens. 

Da análise também foram excluídas associações possíveis entre as 

imagens com a biografia do candidato e/ou posições no espectro político-

partidário (direita, esquerda, centro, situação ou oposição). Focou-se então no 

conteúdo que emerge da própria imagem apresentada de forma descritiva em 

associação com os significados evocados por elas. A estratégia de análise da 

imagem proposta por Martine Joly (2005) considera analisar de forma separada 

os elementos da imagem, sendo preferível em um primeiro momento a descrição 

verbal sobre a imagem e então a verificação dos signos pictóricos, cores, formas, 

etc. Em seguida pode-se apontar o ângulo, enquadramento, a técnica e o 

material usado para a captação da imagem; ademais indicar o veículo na qual a 

imagem circula. Considera-se que a natureza da imagem analisada é fotográfica 

e o veículo de circulação a rede social o que podemos conceber essa imagem 

como uma “forma de construção da realidade, e assim sujeita a interpretações 

subjetivas, tanto do produto quanto do receptor da mensagem 

visual”(COUTINHO, 2006, p.332).  

Dentre as imagens identificadas com a temática da feira foi-se observado 

que podiam ser agrupadas em três categorias: a) candidato caminhando na feira; 

b) candidato cumprimentando eleitores e; c) candidatos consumindo produtos. 

Considerando que apesar do candidato, dia e enquadramentos identificamos 

que diversas imagens não se diferenciam muito entre si e apresentavam 

praticamente o mesmo contexto de produção e de exposição. Assim buscou-se 

selecionar três imagens (uma para cada categoria) e que fossem representativas 

do universo macro coletado. Por fim, para a análise das 3 imagens específicas, 

foram levadas em consideração três aspectos: a) quanto ao enquadramento, b) 
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quanto à composição e c) ação. Ao identificar o a) enquadramento, é possível 

perceber o que cabe na imagem, quais elementos foram considerados 

relevantes para serem colocados frente a lente de acordo com os produtores da 

fotografia. A b) composição mostra a seleção de objetos (barracas, produtos, 

pessoas) que compõem o quadro e que localiza o candidato a um espaço 

geográfico e/ou simbólico específico. Por fim, a c) ação coloca em foco a relação 

do candidato com o espaço, de maneira que identifique sua interação com os 

elementos que compõem a imagem.  

 

3. Resultados 

Cento e oito (108) imagens foram coletadas dos candidatos em feiras. 

Sendo 9 entre os 13 candidatos fizeram em média 3 posts com a temática. A 

distribuição das imagens por candidatos pode ser vista na tabela 1:  

 

Tabela 1 - Número de Posts com feira aberta como temática e número de fotos 
e vídeos entre estes Posts. 

  
Nº POSTS*  FORMATO 

  

CANDIDATOS Feira Foto Vídeo 

Akemi Nishimori – (PL) 1 7 0 

Anníbal Bianchini (PIC)  2 5 0 

Carlos Mariucci (PT) 4 14 1 

Coronel Audilene (PP) 4 24 0 

Dr. Batista (DEM) 3 3 2 

Homero Marchese (PROS) 4 21 0 

Professor Edmilson (PSOL) 1 4 0 

Ulisses Maia (PSD) 2 16 0 

Valdir Pignata (Cidadania) 3 14 1 
    

TOTAL 24 108 4 

  

Fonte: Autores2 

 
2 * É necessário sinalizar nesse quantitativo que o número de fotografias e vídeo é maior que o 
número de Posts porque os candidatos usaram o formato Post Carrossel de forma recorrente, 
isso quer dizer que os candidatos publicaram de 2 a 10 fotografias ou vídeos em um único Post. 
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Após a identificação das fotos foi-se selecionado três imagens que 

sintetizam o universo e variedade de imagens postadas nas contas dos 

candidatos(a). A imagem abaixo apresenta uma seleção de algumas imagens 

presentes nas contas que representam os dados da tabela 1: 

 

Figura 1 - Compilado de imagens de candidatos em feiras abertas. 

 

Quanto às imagens percebeu-se a presença dos candidatos em diversas 

feiras da cidade de Maringá, com destaque para a feira do produtor que 

acontece, segundo perfil @feirasmaringá de segundas e quartas (16:30 às 

20:00) e sábados pela manhã (com variações de horários de acordo com as 

restrições durante os diferentes decretos da pandemia de covid-19). Segundo 

site da prefeitura, tem-se feiras todos os dias da semana em 68 horários 

distribuídos em diversos bairros e distritos, com mais de 300 feirantes 

cadastrados (http://www2.maringa.pr.gov.br/site/noticias/2019/10/14/feiras-

livres-organicos-e-food-trucks-ganham-novos-dias/35537).  

 

 

 

Fonte: Instagram dos candidatos e acervo dos autores 

http://www2.maringa.pr.gov.br/site/noticias/2019/10/14/feiras-livres-organicos-e-food-trucks-ganham-novos-dias/35537
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/noticias/2019/10/14/feiras-livres-organicos-e-food-trucks-ganham-novos-dias/35537
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Nessas imagens foi recorrente vê-los(as): a) comendo pastéis e bebendo 

caldos de cana; b) próximos às barracas em caminhadas e/ou conversando com 

alguma distância com os feirantes (por vezes dando “soquinhos” em substituição 

a cena dos apertos de mãos) e c) candidatos com fotos posadas com apoiadores 

ou eleitores. 

As três imagens abaixo foram selecionadas para compor a análise e são 

representativas do universo amostral.  

 

Figura 2 - Candidato a prefeito Homero Marchese (PROS) e candidato a vice-

prefeito Coronel Marco Fahur (PSC) em feira aberta. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram do candidato e acervo dos autores 



199 
 

Figura 3 - Candidata a prefeita Coronel Audilene (PP), candidato a vice-
prefeito Marco Meger (PSB) e Silvio Barros (PP) em feira aberta. 

 

 
 

Figura 4 - Candidato a prefeito Valdir Pignata (Cidadania) e candidato a vice-

prefeito José Vilchenski (Cidadania) em feira aberta. 

 

 

Fonte: Instagram do candidato e acervo dos autores 

Fonte: Instagram do candidato e acervo dos autores 
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4. Discussão: A representação e a estratégia de humanização do candidato 

No contexto da comunicação de massa a política passou (e ainda passa) 

por inúmeras transformações em suas práticas e na sua comunicação. Dentre 

elas destaca-se a abundância de representações criadas tanto pelo campo 

político quanto pelos sistemas de informação. Na era da comunicação massiva 

e pré-internet a televisão se tornou o palco principal para a disputa por 

visibilidade pública e busca pela conquista de uma imagem favorável, em 

especial durante os períodos eleitorais. Já com o crescente uso da internet e 

posterior surgimento e popularização das RSO, esse palco se ampliou e 

certamente modificou ainda mais a prática da política e da comunicação política 

a partir da supressão dos mediadores da comunicação massiva tradicional. 

De toda sorte, é preciso observar que embora tenham que representar 

diferentes papéis no jogo político, os políticos não são meros atores, mas 

indivíduos com responsabilidades sobre a vida de milhões de pessoas; assim 

como os cidadãos não são mera plateia. Tendo em vista este cenário, Gomes 

(2004) defende uma aproximação da política com a poética, que é a habilidade 

de despertar, de maneira controlada e prevista, uma emoção no ânimo do 

receptor. É importante observar que a poética se contrapõe à retórica, que é o 

convencimento por meio de argumentos, ou seja, um processo puramente 

cognitivo e não emocional. Para reforçar esse caráter poético da construção da 

imagem viu-se que recursos estilísticos e artísticos foram utilizados por figuras 

políticas para ressaltar emoções. Nesse contexto cabe citar o estudo na História 

da Arte de Nigel Spivey  (2005) que ilustra como diferentes políticos foram 

reproduzidos na arte com intenções políticas: Alexandre o Grande, Augusto, 

Marco Aurélio, Napoleão, entre tantos outros representados em pinturas e 

esculturas de forma altiva, poderosa e forte.  

Obviamente uma narrativa pode conter ambos os elementos, produzindo 

convicções e sentimentos, mas este trabalho dedicou-se à compreensão da 

produção das imagens que só podem evocar emoções, já que não oferecem 

nenhum tipo de argumento. Nos voltamos então à habilidade poética e a 

consequente criação das representações a respeito dos atores políticos 

analisados nas feiras.  
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No papel de criação das representações dos candidatos a sua 

humanização já é uma estratégia conhecida da comunicação política. Durante 

algum tempo a televisão foi seu grande palco (THOMPSON, 2001); hoje as RSO 

têm ocupado cada vez mais esse espaço (SELVA-RUIZ; CARO-CASTAÑO, 

2017; MAAREK, 2014). A aproximação dessa imagem mais humanizada do 

candidato e ator político também é utilizada por adversários, que tentam 

desqualificar o candidato por meio de uma agenda de escândalo (THOMPSON, 

2005). Relações pessoais e íntimas dos candidatos ganham visibilidade na 

corrida eleitoral, assim como se valem das imagens dos candidatos e da sua 

família. Embora ausentes do escopo de análise deste artigo, não foi raro ver os 

candidatos cercado de seus familiares (esposas, maridos e filhos) no Instagram, 

fenômeno de personalização do candidato já observado em pesquisas que 

analisaram políticos em outros países (GORDILLO-RODRIGUEZ; BELLIDO-

PEREZ, 2021; LARSSON, 2019). 

Três fatores contribuem para potencializar a percepção das RSO como 

mais pessoais, próximas e autênticas quando comparadas aos meios de massa: 

1) a desintermediação; 2) a progressiva “audiovisualização” do meio; e 3) a 

hibridização dos espaços público, privado e íntimo no contexto das diferentes 

situações comunicativas que se sobrepõem nestas plataformas (SELVA-RUIZ; 

CARO-CASTAÑO, 2017). 

Por eliminarem a necessidade da mediação, as RSO, no geral, permitem 

o desenvolvimento de estratégias de comunicação política centradas nas 

características mais convenientes do candidato, capaz de o tornarem mais 

humano e mais íntimo de seus seguidores, ao reproduzir uma imagem do político 

de “gente como a gente”. Esse aspecto ficou mais facilmente percebido na 

recorrência da imagem dos candidatos comendo pastel como na imagem 

analisada (imagem 02), onde se observa um candidato e seu vice posando para 

a fotografia. Nas mãos identificamos um pastel de feira mordido e atrás o que 

aparenta ser alguém à espera do pastel ou trabalhadora da barraca. Os 

candidatos são enquadrados em plano médio e esboçam um sorriso para o/a 

fotógrafo/a. Trata-se da imagem mais “posada” das analisadas, onde se 

demonstra a consciência do registro. A composição é centralizada, em 

enquadramento em plano médio com o objeto pastel sendo claramente 

destacado, inclusive pelo direcionamento dado pelos braços. Nas mãos se 
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observa alianças de casamento, sendo possível assim identificar o estado civil 

do candidato e do seu vice, ambos são casados. As camisetas utilizam possuem 

o mesmo tom (branco e leve cinza) e no peito de um deles está colado o número 

do candidato, que ganha destaque pelo contraste gerado com a camisa e 

exposição leve ao sol.  

 

5. Instagramatização da candidatura 

Considerada como a mais "narcisista" das redes sociais online (MOON et 

al., 2016) o Instagram é uma plataforma onde se vê com frequência a exposição 

da imagem e do corpo do usuário (LEWALLEN, 2016). Essa característica já foi 

explorada e associada com pesquisas sobre as influências da exposição a esse 

tipo de imagem com o aumento nos índices de distúrbios da imagem corporal e 

autoestima (TIGGEMANN; ZACCARDO, 2015). Também já se foi associado 

esse repertório imagético com casos de depressão dos usuários (LUP; TRUB; 

ROSENTHAL, 2015; REECE; DANFORTH, 2017). Algumas pesquisas se valem 

então da análise automática das imagens no Instagram para identificar padrões 

de consumo de produtos (alimentícios) (MURTHY; GROSS; MCGARRY, 2016), 

de comportamento de turistas (HOCHMAN; MANOVICH, 2013) e de recepções 

de campanhas de saúde e ações do poder público (CHANDRASEKARAN et al., 

2017; GUIDRY et al., 2017). Essa diversidade de aplicações mostra a viabilidade 

da análise do conteúdo da rede em diversas áreas do conhecimento. 

Se reconhece que o Instagram dá oportunidade para a observação do 

cotidiano dos usuários que a utilizam com certa frequência. Segundo 

pesquisadores, o Instagram condicionou um tipo de expressão que se repete em 

diversas publicações constituindo-se um veículo com uma identidade própria e 

conhecido por milhares de usuários (HIGHFIELD; LEAVER, 2016). Seu uso 

favoreceu a popularização do enquadramento do tipo selfie (SENFT; BAYM, 

2015) e a imagens com a inserção de filtros diversos que alteram tonalidade de 

cor de pele, inserem tatuagem, recursos de iluminação e outros efeitos por meio 

de técnicas de computação gráfica (incluindo Realidade Aumentada e edição de 

efeitos sonoros). Essas edições também alimentaram a discussão sobre um 

racismo algorítmico, uma vez que alguns recursos considerados como 
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“embelezantes” tendem a afinar o nariz e clarear o tom de pele, ou não 

funcionam (reconhecem) em  peles negras (JERKINS, 2015).  

Um dos importantes debates políticos no uso dessa ferramenta se dá por 

grupos de mulheres e feministas que condenam as políticas da rede e do que 

representa para a divulgação de um padrão de corpo ideal (RETALLACK; 

RINGROSE; LAWRENCE, 2016; SHANAHAN; BRENNAN; HOUSE, 2019). 

Assim como o TikTok tem contribuído para recursos de edição/montagem dos 

vídeos curtos, o Instagram foi o responsável pela expansão da narrativa curta de 

vídeos com poucos segundos de duração e a imagem com recorte de polaroid. 

Como os candidatos estavam em visitas “oficiais” de campanha na feira, o 

recurso de selfies não foi identificado, uma vez que as imagens eram produzidas 

(supomos) por um membro da equipe de cada candidato. Ainda assim, a 

situação de rua e espaço aberto, não programada e ensaiada acrescentou nas 

imagens um ar de descontração, o que difere das imagens e falas ensaiadas 

usadas nas imagens em estúdios ou gravadas.  Uma das imagens selecionadas 

apresenta a pose com os candidatos olhando diretamente para a câmera 

(Imagem 2), enquanto as outras duas apresentam os candidatos com uma certa 

distância na sua ação de caminhar e cumprimentar os feirantes (Imagens 3 e 4). 

Mesmo a imagem de pose que discutimos anteriormente não parece ter sido 

ensaiada ou ter sido o resultado de diversos cliques.  

Reconhecer como um meio condiciona um certo tipo de linguagem é um 

exercício que nos remete às considerações seminais de Marshall McLuhan 

(2005). Este autor postulou por diversas vezes que modos de pensar e agir (ou 

seja, nossa cognição) são frutos diretos dos efeitos dos meios de comunicação 

e da forma como atuam. Numa de suas considerações mais conhecidas, o 

pensamento linear e racional teria sido uma consequência do emprego da 

técnica da escrita (e pela expansão mais radical da mídia impressa em larga 

escala). Assim, resguardadas as devidas variações nas suas ideias, podemos 

afirmar com o autor que a mensagem das imagens no Instagram está contida 

nas características do próprio meio e a busca por essas características nos 

dizem tanto quanto o próprio conteúdo. Dentre as principais considerações das 

qualidades que podemos tirar do Instagram é que é uma rede social de relação 

social e não de documentação e arquivamento da imagem. Assim as três 

imagens selecionadas (Imagens 2, 3 e 4) apresentam momentos que fazem 
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sentido naquele momento, imagens que são feitas para serem consumidas 

rapidamente, ou como prefere Santaella (2008), imagens voláteis. 

Assim são qualidades inerentes a rede Instagram, a possibilidade de 

atingir potencialmente milhares de usuários por meio da imagem como recurso 

primário. O enquadramento retangular da imagem não se abre para imagens 

contemplativas. A proporção é associada ao cotidiano, ao instantâneo 

fotográfico, da imagem simples e de revelação rápida da Polaroid, por ora 

estetizada com a adição de filtros. As imagens dos candidatos durante uma ação, 

como caminhada ou aceno, comprovam o momento congelado e clicado em 

movimento (Imagem 3). O Instagram também abriu a possibilidade da criação de 

conteúdo pelo próprio usuário, o que coloca essa rede social como um espaço 

contemporâneo da exposição do eu. Manuel Castells (2011) viu nesse fenômeno 

um mass-self communication, exposição de massa do eu, fruto da abertura dos 

canais de comunicação para a produção de conteúdos por usuários comuns, o 

que na linguagem corrente foi reconhecida como um fenômeno da web 2.0, na 

virada dos anos 2000 (O’REILLY, 2005). Desde aquela oportunidade vimos a 

explosão de conteúdos amadores, textos e imagens que fogem dos recursos 

mais profissionais. As selfies e vídeos curtos no Instagram são exemplos de 

recursos que emergem desse contexto de produção rápida, simples, instantânea 

e que não passou por um recurso de pós-produção (tratamento, edição, 

montagem).  

Nas candidaturas eleitorais a abertura para que candidatos usem espaços 

nos quais os usuários também criam foi um fenômeno percebido em diferentes 

localidades com a criação de diversos Blogs onde candidatos puderam criar 

conteúdos e divulgá-los “sem depender” da mediação dos veículos tradicionais 

(HINDMAN, 2008). Nessa pesquisa do Hindman (2008), o autor identificou que 

aparentemente mais plural nas vozes, a Internet parece ter condicionado mais a 

exposição a uma ou poucas visões políticas. Autores já tiraram o olhar de 

desencanto e emancipador da Internet por identificar nela perigos a democracia 

quando se identifica o direcionamento de conteúdos por meio de algoritmos e a 

criação de filtros-bolha (PARISER, 2012) 
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Um outro ponto de interesse se trata do ato simbólico de seguir um 

candidato numa rede social como o Instagram. Como uma rede de adesão 

voluntária, o termo “seguir” é representativo de um interesse inicial em se 

conhecer mais sobre ele. Independente da natureza da conta, aberta ou fechada, 

o ato de seguir é indicativo de certo interesse no conteúdo (PARMELEE; 

ROMAN, 2019). Quando o usuário possui um perfil público centenas de outros o 

seguem e acompanham suas postagens do tipo stories ou publicações. Um 

algoritmo criado e baseado no seu perfil de acesso e interesse passa assim a 

direcionar os conteúdos em seu feed. Por meio de métricas e pagamentos certos 

usuários conseguem direcionar conteúdos para certos tipos de perfis usando 

ferramentas de gerenciamento de anúncios (Ads) presente na plataforma.  

A exposição do cotidiano nessa ferramenta em si cria uma sensação de 

proximidade e intimidade com o candidato. A imagem da visita à feira parece 

combinar com essa espontaneidade sugerida pela própria ferramenta. A feira por 

si carrega também elementos identitários e locais que as colocam como eventos 

representativos da cidade de Maringá, será sobre esse elemento que 

comentaremos a seguir. 

  

6. Feira como espaço de visibilidade 

A ida a feiras livres faz parte de uma estratégia bastante comum nas 

campanhas eleitorais. A identificação de espaços possíveis para eventos, 

comícios, passeatas, adesivaços é uma estratégia de promoção de visibilidade 

dos candidatos. A associação dos candidatos a feiras abertas faz parte de um 

movimento de legitimação da imagem do candidato e de sua candidatura. Essa 

legitimação decorre da articulação do espaço físico com o simbólico de 

representação (BARREIRA, 2006). O indício é que a presença nesses locais traz 

visibilidade, legitimação para campanha dos candidatos(as) e aproximação 

social com os eleitores. 

Dessa forma, a presença do candidato na feira evoca uma discussão 

sobre espacialidade. O espaço aqui pode ser visto como um campo de relações 

entre os indivíduos e também como um conjunto de subjetividades. Esse 

mundo/espaço qualitativo rodeado de coisas detentoras de qualidades que 

promovem sensações em cada um, sejam elas sonoras, olfativas, visuais, 
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espaciais.  Esse espaço sensível é constituído pelas relações perceptivas 

(MERLEAU-PONTY, 1999).  

As imagens dos candidatos na feira publicadas no Instagram fazem com 

que cada eleitor seja atingido de maneira diferente. Isso quer dizer que elas 

deixam de ser apenas fotografias e adquirem o papel de imagem para os que 

compartilham do mesmo contexto histórico, social e político. Essas imagens não 

dependem somente do visível, mas também do invisível. Os elementos que 

escapam a fisicalidade da fotografia são importantes para entendermos as 

fotografias dos candidatos em feiras livres como imagem, ou seja, a visibilidade 

não é suficiente para informar. Esses vídeos e fotografias corriqueiras e 

cotidianas são lidos como indicativos de direção para algo além da imagem 

(BOEHM, 2017). 

Quanto às postagens nas publicações fixas essa agenda do candidato se 

dava basicamente nas visitas e passeios que os candidatos realizavam na 

campanha durante a pandemia de covid-19. Das imagens de destaque o passeio 

nas feiras abertas se destaca como uma cena que atravessa todos os candidatos 

que seguimos. Essa exposição de si na feira pode ter acontecido por diversas 

razões que elencamos: 

a) A feira como um lugar identitário da cidade: Maringá é conhecida 

como uma cidade que possui feiras abertas sistematizadas e que 

acontecem em diversas regiões da cidade, incluindo próximos a pontos 

turísticos e local de bom trânsito (próximo à praça da catedral, cemitério 

e estádio Willie Davids). Assim as feiras abertas fazem parte do imaginário 

e identidade da cidade e do maringaense; 

b) A feira possui uma agenda que contribuía para a presença do 

candidato em lugares com grande quantidade de eleitores, no 

agendamento disponível no site da prefeitura vê-se que todos os dias da 

semana se tem feiras distribuídas pelas regiões. 

c) A feira acontece em lugar aberto e dispersa em um ambiente que 

propicia o distanciamento social. Durante a pandemia adotou-se um 

distanciamento maior entre as barracas, isso pode ter contribuído para 

que o uso dos candidatos impactasse grande quantidade de pessoas 

sem, no entanto, acharem que estão criando aglomerações ou serem 

criticados pelos oponentes. 
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Quanto a isso, vimos emergir os candidatos que se colocavam como 

cidadãos da cidade e iam às feiras (sugerindo inclusive o consumo de produtos 

mais saudáveis). As feiras assim como espaços comerciais não possuíam as 

restrições de um ambiente mais fechado e privado como um supermercado ou 

shopping center, por exemplo. O tradicional aperto de mãos, como um gesto 

representativo dos acordos, foi substituído por “soquinhos” entre os candidatos 

e principalmente feirantes (quando se fecha o punho da mão e se encosta 

apenas a frente dos os dedos cerrados). Vemos isso em diversas imagens, na 

imagem 3 se identifica dois feirantes que estendem os braços com os punhos 

fechados e tocam os punhos de dois candidatos (candidato + vice) que estão do 

outro lado da bancada com legumes e verduras. Um dos candidatos se inclina 

para se aproximar. Os quatro indivíduos da imagem estão usando máscaras. A 

única foto que os candidatos não estão se valendo do objeto de proteção é a 

posada com o pastel na mão. 

Essa imagem em particular demonstra a busca por uma forma dos 

candidatos(a)s se apresentarem, levando em consideração as expectativas que 

provavelmente os seus eleitores teriam sobre eles. Assim eles se comportam de 

acordo com essa expectativa. Nessa exposição as pessoas os julgam pelo o que 

sabem a seu respeito ou buscam as informações nos primeiros contatos que 

possuem com eles. Fato que é natural ao homem, um ser social, que é 

potencializado por aquele que busca um cargo político e atender as expectativas 

do eleitorado. Essa forma de se apresentar socialmente e bastante complexa, já 

foi descrita e sistematizada pelo pesquisador de interação social Erving Goffman 

(1985) que inclusive empresta inspiração para o título deste artigo. Assim, 

considerando que o Instagram é seguido por usuários que já conhecem o 

candidato, esses buscam se apresentarem e representarem a si como figuras 

confiáveis (alianças); gente como a gente (comendo pastel de rua) e simpáticos 

e conhecidos (sorrindo e acenando). Talvez justamente por isso os candidatos 

no Instagram não se diferenciam muito da personagem caricata do político 

padrão dada pelo humorista Marcelo Adnet e comentada na introdução. 
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7. Conclusão 

Vimos nas três imagens selecionadas a presença dos candidatos nas 

feiras abertas da cidade. São imagens que não aparentam terem sido muito 

editadas, não tem adição de filtros e outros efeitos gráficos e com a ausência de 

uma, não são posadas para a câmera e fotógrafo. O sentido evocado pelo 

conteúdo é de uma visita cotidiana e descompromissada dos candidatos ao local 

e a presença dessa figura em meio aos eleitores e frequentadores do espaço da 

feira. São imagens então que capturam o cotidiano da campanha, a agenda de 

visita e criam assim uma imagem popular do candidato que consome os mesmos 

produtos alimentícios dos eleitores e são reconhecidos pelos feirantes. Apesar 

de aparentemente espontâneas e não programas são peças de propaganda, 

produzidas dentro de um contexto eleitoral.  

Vimos que mesmo não se tratando do escopo de análise dessa pesquisa, 

os Stories foram um recurso de publicação adotada de maneira expressiva pelos 

candidatos. Seu formato estimula velocidade e volatilidade, o que fez com que o 

Instagram Stories fosse o formato mais usado entre os candidatos quanto à 

temática do cotidiano da campanha. Para nossa surpresa não vimos selfies 

figurando em imagens das feiras, o que indica que as fotografias foram tiradas 

por membros da equipe de comunicação do candidato. No entanto, uma das 

limitações da nossa pesquisa é justamente não entrevistar ou identificar os 

membros da equipe para comparar leituras e interpretações. Também não 

consideramos os stories como corpus de análise.  

Por fim, os posts da campanha eleitoral, frequentemente apresentava os 

candidatos em visitas e passeios feitos durante a pandemia e covid-19. A 

exposição dos candidatos em feiras abertas pode ter sido estimulada por 

algumas razões. Por exemplo, as feiras de Maringá, além de ser um lugar 

identitário do município, são sistematizadas e acontecem em diversas áreas da 

cidade e em pontos turísticos. São lugares com trânsito de pessoas e fazem 

parte do imaginário e identidade do maringaense. Assim os candidatos poderiam 

comparecer nesses lugares com grande quantidade de eleitores. Essa foi uma 

das soluções encontradas pelos candidatos já que não foi permitido a promoção 

de eventos e comícios em razão dos decretos estabelecidos para o combate a 

pandemia de covid-19. Além disso, a feira acontece em local aberto que propicia 
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o “distanciamento social”. Durante a pandemia, as barracas foram afastadas. 

Isso pode ter contribuído para o uso desses espaços pelos candidatos, pois não 

traz de que não estão criando aglomeração. 
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A ressureição de “O Bem-Amado” 
 

Emilla Grizende Garcia 
 

Introdução 

Buscaremos problematizar neste artigo como as imagens e 

representações presentes na telenovela “O Bem-Amado”, de autoria de Dias 

Gomes, produzida em 1973, vem sendo apropriadas e ressignificadas 

estabelecendo uma interface com a realidade política atual, particularmente, 

associada às práticas políticas do presidente Jair Bolsonaro.  Em um dos 

períodos mais repressivos da ditatura militar brasileira “O Bem-Amado” levou às 

telas da TV, de forma cômica, vícios da política tradicional, como a corrupção, 

demagogia, clientelismo e o populismo de nossos governantes. 

 A forma que Dias Gomes conseguiu expressar elementos tão próprios à 

nossa cultura política entrelaçando com aspectos da cultura popular, permitiu 

que a novela, e especialmente através seu personagem principal o político 

Odorico Paraguaçu, se consolidasse no imaginário brasileiro como uma obra que 

referencia o cenário político nacional. Nesta direção, analisaremos como uma 

obra de ficção, que não constitui uma expressão direta da realidade, pôde ser 

reapropriada quase cinquenta anos depois de sua apresentação, assumindo 

novos significados e formatos narrativos diversos, tais como memes, podcasts e 

reportagens.  

Os elementos imagéticos audiovisuais mobilizados em “O Bem-Amado”, 

envoltos pelo humor próprio de Dias Gomes ganharam, no presente imediato, 

uma enorme projeção revelando uma ressignificação, também crítica, ao 

governo atual, em especial, quanto a sua gestão contra a pandemia do Covid-

19.  

  

2. Apresentando...  “O Bem-Amado” 

“O Bem-Amado” é uma obra que desde sua criação, no início da década 

de 1960, transita no circuito cultural brasileiro perpassando, de forma cômica, 

características presentes na política nacional que ainda permanecem arraigados 

às estruturas sociopolíticas do país. Passando por diversas metamorfoses e 
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adaptações, aos mais diversos veículos midiáticos, a obra escrita por Dias 

Gomes, em 1962, alcança hoje o ambiente digital. Concebida inicialmente como 

uma peça teatral foi somente levada aos palcos em 1964. No mesmo ano, o texto 

sofreu uma adaptação para a televisão, sendo encenado no programa de 

teleteatro “TV de Vanguarda”, exibido pela TV Tupi de São Paulo, com direção 

de Benjamin Cattan (SACRAMENTO, 2012).  

Como telenovela, despontou na Rede Globo, em 1973, sob o governo 

Médici, alcançando altos níveis de audiência, apesar de ocupar o horário mais 

tardio para a exibição de novelas, a faixa das 22 horas. Somado a isso, devido 

às diversas críticas sociopolíticas contidas na narrativa, a obra sofreu 

recorrentes cortes efetuados pela censura federal. Empregando tecnologia de 

ponta para o período, “O Bem-Amado” foi a primeira telenovela produzida em 

cores no Brasil e a pioneira ao abrir os mercados internacionais às produções 

brasileiras (GARCIA, 2016). Devido ao veto integral imposto pela Censura de 

Diversões Públicas à telenovela “Despedida de Casado”, “O Bem-Amado” foi 

reapresentada, em formato compacto, em 19771.  

O sucesso foi tamanho que Dias Gomes, literalmente, ressuscitou o 

personagem Odorico Paraguaçu para que ele pudesse dar continuidade, no 

seriado homônimo, ao seu projeto “necrofílico” 2, visto que o único enterro 

realizado no cemitério de Sucupira foi o dele, ironicamente invalidado por sua 

própria ressurreição. Aproveitando o clima de abertura política, Dias Gomes ao 

longo dos 220 episódios do seriado, exibido entre 1980 a 1984, teceu críticas 

perspicazes e bem-humoradas ao contexto político vigente, movimentando-se 

por temas sensíveis à época como a anistia política, inflação e crise econômica.  

Valendo-se da visibilidade da obra, Dias Gomes desdobrou a história em 

dois contos: Sucupira, ame-a ou deixe-a, de 1982, e Odorico na Cabeça, 

publicado em 1991. Em 2010, chega às telas do cinema o filme “O Bem-Amado”, 

dirigido por Guel Arraes (GARCIA, 2017, p. 276). O sucesso das diferentes 

adaptações da obra pode ser creditado, em grande parte, a construção de um 

 
1  Além do veto integral a telenovela de Walter Dust “Despedida de Casado” a escolha pela obra 
de Dias Gomes para compor o espaço deixado na grade programática, se deve também pois a 
maioria dos telespectadores que assistiu, em 1973, “O Bem-Amado” acompanhou a trama em 
preto e branco, uma vez que os televisores em cores ainda não tinham se popularizado, sendo 
uma oportunidade de rever a telenovela colorida (GARCIA, 2016, p. 99). 
2 O uso das aspas serve para indicar os vocábulos e expressões criados por Dias Gomes para 
o personagem Odorico Paraguaçu. 
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personagem, anti-herói, cômico, a quem foram atribuídos a personificação de 

práticas e estratégias características às práticas dos políticos brasileiros. O 

simpático “mau-caratista” Odorico Paraguaçu representa, dessa forma, o 

arquétipo do político do interior, demagogo e corrupto que não mede esforços 

para alcançar seus objetivos, mesmo que isso acarrete a morte de seus próprios 

eleitores.  

Por mobilizar em sua narrativa aspectos inerentes à cultura popular e 

desvelar peças chaves do comportamento político brasileiro, “O Bem-Amado” 

acaba por projetar, ainda hoje, uma imediata identificação da obra e seus 

personagens com figuras públicas e fatos da política nacional. A universalidade 

e atemporalidade presentes nesta obra foi assim comentada por Dias Gomes: 

E não se pense que a proibição de eleger livremente seus candidatos 
nos livra dos Odoricos provincianos e citadinos, estaduais ou federais. 
Eles existem e continuarão existindo, com maior ou menor extroversão, 
pois são frutos, não da prática da democracia, mais da alienação e do 
oportunismo dos governantes, eleitos ou nomeados, escolhidos ou 
impostos (GOMES, 1990, p. 215).  

De acordo com Igor Sacramento que em “O Bem-Amado”, Dias Gomes 

buscou criar uma representação alegórica da realidade brasileira do período, 

contudo trazendo um realismo, na medida em que referenciou à ficção fatos 

reais, possíveis de serem identificados pelo público (SACRAMENTO, 2012, p. 

312). A apropriação de Sucupira como uma representação alegórica do Brasil é 

percebida na seguinte declaração do autor: “Minha dúvida é se o Brasil é uma 

grande Sucupira ou seu microcosmo” (DIAS, 2009, p. 115). Neste microcosmo, 

conforme observou Ferreira Gullar, Dias Gomes expõe a patologia presente na 

“vida política nacional, com seus vícios doentios: a demagogia, a corrupção e a 

falta de escrúpulo dos governantes” (GULLAR, 2010, p. 7). 

A trama principal de “O Bem-Amado”, gira em torno da obra prioritária do 

mandato do coronel Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira, que usa de toda 

sua influência socioeconômica, atrelada à demagogia, para se candidatar e levar 

à diante a sua principal promessa de campanha, a inauguração de um cemitério 

na cidade. Para esquivar-se da forte oposição política, que o acusa de ter 

desviado verbas da prefeitura para a construção de uma obra sem utilidade 

pública, Odorico busca, a cada novo episódio, conter a “escassez defuntícia” na 

cidade,  planejando, seja em nível individual ou coletivo, conseguir um morto. 
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Individualmente, o prefeito incentivava, ao longo de toda a narrativa, vários 

personagens a se colocarem em situações de alto risco de vida, como pular do 

alto da torre da Igreja (Zelão das Asas, representado por Milton Gonçalves), 

entrar mar adentro (D. Florzinha, interpretada pela atriz Susy Arruda), chegando 

até mesmo a incentivar os comportamentos suicidas (como é o caso de Seu 

Libório interpretado por Arnaldo Weiss).  

Além das ações individuais, Odorico alimentava altas expectativas para 

uma inauguração grandiosa de seu cemitério, agindo em nível coletivo. Entre 

seus artifícios destacam-se a emboscada armada para prender Zeca Diabo; 

instigar um confronto, também armado, envolvendo as duas famílias 

historicamente rivais, em um evento público na praça central da cidade; bem 

como mandar roubar todas as vacinas que seriam utilizadas para conter a 

epidemia de varíola que assolava Sucupira.  

Dominado por essa ideia fixa e singular, o protagonista é movido por um 

forte grau de paranoia, pois acreditava ser constantemente perseguido e 

sabotado por seus opositores, comunistas do movimento nacional e 

internacional. Sobre os delírios do prefeito, Dias Gomes argumenta: 

 
Odorico chegou à conclusão de que todos conspiravam contra ele. A 
cidade inteira. Era uma vasta conspirata maquiavelista, talvez com 
ramificações nacionais e internacionais que estava em curso para 
apeá-lo da Prefeitura de Sucupira, com interesses escusos, quiçá 
antipatrióticos. E ele precisava desmantelar essa conspiração 
(GOMES, 2009, p. 68). 
 

Desmoralizado frente à opinião pública que tem acesso as artimanhas 

necropolíticas arquitetadas pelo prefeito, voltadas para a inauguração do 

cemitério, Odorico Paraguaçu é pressionado pela oposição que pede o 

impeachement. Buscando desesperadamente se manter no poder, Odorico forja 

um atentado contra si mesmo. Com um desfecho tragicômico, ocorre a tão 

esperada inauguração, com a morte do próprio idealizador do cemitério, o 

prefeito. 
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4. A Obra Profética de Dias Gomes: representações e ressignificações na 

atualidade 

 

A partir do atual cenário político brasileiro, a própria obra, bem como 

diversas cenas de “O Bem-Amado” foram ressignificadas, com toda força, nos 

novos canais de comunicação atingindo, novamente, grande popularidade, 

agora no espaço virtual.  Distante de ser uma obra plasmada e referenciada a 

partir da realidade dos anos de 1970, “O Bem-Amado” está sendo 

constantemente reapropriada como uma sátira política, todavia, em um outro 

contexto político-cultural, estabelecendo, dessa forma, novos nexos de sentido 

ideológico. Para tanto, a obra invade as plataformas digitais e ganha projeção no 

ambiente virtual assumindo, assim, formatos diversos.  

A própria fragmentação presente nas plataformas digitais auxilia na 

apropriação de representações culturais, as quais deslocados de seu contexto 

original, passam a assumir novos significados. Se anteriormente, a obra trazia 

representações de oposição ao regime militar e as práticas remanescentes ao 

coronelismo, que ainda se faziam presentes no início da década de 1970, 

atualmente, o emprego de imagens, áudios e cenas desta telenovela tem como 

principal intenção satirizar as práticas políticas do presidente Jair Bolsonaro. 

Nesse sentido, cenas específicas de “O Bem-Amado” se espalharam de forma 

viral nas redes sociais, como a manifestação cultural que tem ganhado destaque 

nas infovias: os memes.  

Os memes, na perspectiva semiótica, são compreendidos como um 

fenômeno cultural que se estabeleceu na web como uma forma de comunicação, 

baseada na recriação excessiva, coletiva e paródica de imagens, textos verbais, 

vídeos, entre outros (HORTA, 2015). Segundo Horta (2014, p.02), o meme que 

circula na internet se configura partir de um conceito de paródia que, por sua 

vez, é constituído pelo caráter apropriador, reunindo na mesma representação 

um elemento presente do texto original e outro dissonante a ele. Por 

conseguinte, neste gênero discursivo há recriação e a recontextualização de 

uma obra, captando o caráter irônico e cômico, a fim de operá-los na realidade 

imediata. Horta aponta que a paródia conduz o devir dos memes, desde sua 

própria concepção, multiplicação nas infovias incidindo também na maneira de 

como é ressignificado (HORTA, 2014, p. 03).  
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Os primeiros vídeos e podcasts que circularam na web formatados a partir 

das imagens e representações contidas em “O Bem-Amado”, foram construídos 

a partir das ações do protagonista da narrativa, o prefeito Odorico Paraguaçu, 

as quais, por sua vez, são vinculadas à conduta de lideranças políticas locais, 

ou mesmo nacionais, de projeção no período em que estes foram veiculados. À 

rigor, foram produzidos charges eletrônicas com o intuito de associar muitas 

destas personalidades ao ideal que o personagem representava. 

Este material ofereceu subsídios para a criação dos primeiros memes, 

que ganharam as redes sociais, que teceram correlações que esbanjavam ironia 

entre à figura presidente Jair Bolsonaro e sua gestão da Pandemia do Covid-19 

ao arquétipo representado pelo personagem Odorico Paraguaçu. Em especial, 

os internautas compartilharam nas redes sociais e Youtube a edição de uma 

cena específica da novela3, na qual o prefeito desviava um lote de vacinas que 

poderia conter a epidemia de varíola em Sucupira.  Na cena, estarrecido, seu 

auxiliar na prefeitura, Dirceu Borboleta (Emiliano Queiróz), anuncia que tal 

atitude poderia causar uma situação de calamidade pública. "Vai morrer gente 

aos montes, daqui a pouco vai ter que aumentar o cemitério!", grita desesperado, 

"vai ser um assassinato em massa, um genocídio!". Dirceu acusa o prefeito de 

ser desumano, por tentar impedir que a vacina e os medicamentos chegassem 

nas mãos do único médico da cidade, Dr. Juarez Leão (Jardel Filho), um dos 

principais opositores políticos de sua gestão. Dirceu Borboleta alerta apavorado: 

"Ele (Dr. Juarez Leão) não vai ter como impedir a epidemia!", e Odorico 

prontamente responde: “E daí, seu Dirceu?”, frase reproduzida repetitivamente 

no meme.  

A resposta de Odorico Paraguaçu circulou intensamente nas redes sociais 

como um eco da afirmativa "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou 

Messias, mas não faço milagre", frase dita pelo presidente Jair Messias 

Bolsonaro, quando indagado por uma repórter, na portaria do Palácio do 

Planalto, no dia 28 de abril de 2020, quando o Brasil ultrapassava a marca das 

5 mil mortes por Covid-19.  Esse meme se alastrou velozmente nas redes 

sociais, projetando a novela e a ressignificando, como uma crítica à atual política.  

 
3 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=MiTGcsmwUJs. Acesso em: 17/03/2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-recorde-de-mortos-por-coronavirus.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=MiTGcsmwUJs
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 E não foi só nas redes sociais que o meme repercutiu, ganhou também a 

imprensa, tendo destaque na reportagem “Odorico Paraguaçu, os absurdos do 

BEM-AMADO, Sucupira é aqui” de Chico Alves, publicada no Portal UOL, em 15 

de dezembro de 2020. O jornalista compreende Dias Gomes como um visionário 

e comenta: “Muitos trechos de O Bem-Amado circularam nas redes sociais 

nesses dois anos, para reforçar que Bolsonaro é, na verdade, a reencarnação 

de Odorico”4. Segundo o jornalista, a cena que gerou o meme foi tão fidedigna à 

realidade, que foi anexada ao texto da reportagem. Na Folha de S. Paulo foi 

publicada em 13/02/2021, a reportagem intitulada “Volta de O Bem-Amado 

remete a meme que compara Odorico a Bolsonaro” por Cristina Padiglione, que 

ressalta a atemporalidade da obra e destaca a circulação veloz do meme nas 

redes sociais, observando que “qualquer semelhança com o país de hoje é mera 

coincidência”5.   

Observando o atual potencial crítico da obra e nova popularidade 

alcançada nas redes sociais, “O Bem-Amado” é, então, disponibilizado, a partir 

de 15 de fevereiro de 2021, na plataforma digital de streaming de vídeos sob 

demanda, a Globoplay. Na estratégia de ressignificação das imagens operada 

pelo Grupo Globo é visível, já no trailler de propaganda, uma direta associação 

da obra à questão latente em nosso cotidiano – a gestão da pandemia do Covid-

196.  

Em 2011, a emissora promoveu a telenovela “O Bem-Amado”, no encarte 

do DVD comercializado pela Globo Marcas, como uma obra que evidenciava 

uma sátira bem humorada da realidade brasileira, com personagens fascinantes 

como Odorico Paraguaçu, as Irmãs Cazajeiras e o cangaceiro Zeca Diabo que 

“fazem de O Bem-Amado, hoje e sempre uma obra imortal, integrada a cultura 

brasileira” (GLOBO MARCAS, 2011). Atualmente, o discurso promocional da 

novela é deslocado ao tempo presente, evidenciando o cenário pandêmico. Esta 

ressignificação do conteúdo foi construída por meio da edição e montagem. O 

trailler promocional se inicia com o texto, projetado em um fundo negro, que toma 

 
4 Disponível em: alves/2020/12/15/bolsonaro-cada-vez-mais-se-parece-com-odorico-falta-um-
dirceu-borboleta.htm? Acesso em: 16 maio 2021. 
5 Disponível em:  https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/cristina-padiglione/2021/02/volta-de-o-
bem-amado-remete-a-meme-que-compara-odorico-a-bolsonaro.shtml. Acesso em: 16 maio 
2021. 
6  Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=iQzr406_BAM. Acesso em: 16 maio 2021. 

https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/cristina-padiglione/
https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/cristina-padiglione/2021/02/volta-de-o-bem-amado-remete-a-meme-que-compara-odorico-a-bolsonaro.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/cristina-padiglione/2021/02/volta-de-o-bem-amado-remete-a-meme-que-compara-odorico-a-bolsonaro.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=iQzr406_BAM
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toda a tela, sendo contraposto por falas e cenas dos personagens que 

atravessam a questão epidêmica em Sucupira. O texto de destaque foi 

readaptado da mensagem final presente em todas as telenovelas exibidas pela 

emissora, “este vídeo é baseado em uma história de ficção. Qualquer 

semelhança com a realidade, é mera coincidência”. Ao criar uma narrativa 

intermediada por esse texto o intuito é, ironicamente, transpor as fronteiras entre 

ficção e realidade. A narrativa estruturada no trailler promocional da telenovela 

faz uma associação direta da obra ao tempo presente, reduzindo o mote da 

história e as artimanhas políticas de Odorico Paraguaçu ao contexto pandêmico, 

explorando, inclusive, a cena que foi empregada para a construção do meme, 

analisado anteriormente.  

Por sua vez, a Rádio CBN, também pertencente ao Grupo Globo, 

emissora que veicula exclusivamente notícias, leva ao ar um programa, 

apresentado todas às sextas-feiras, às 21:25min., chamado “Rádio Sucupira”7. 

O programa disponível, também virtualmente, no site da CBN, em formato 

podcast, traz charges eletrônicas, que tecem um paralelo entre a realidade da 

ficcional de Sucupira e o noticiário político semanal, fazendo emergir sátiras à 

conjuntura política do momento8.  

 A narrativa do programa é construída a partir de edições nas sonoras de 

“O Bem-Amado” empregando, para tanto, os áudios da telenovela e do seriado9, 

com destaque aos pronunciamentos do personagem Odorico Paraguaçu e seus 

correligionários. Estes discursos são combinados aos discursos de presidentes 

e figuras políticas de destaque, como a do presidente Jair Bolsonaro e seus 

ministros. Segundo Letícia Matheus (2014), ao escutar a “Rádio Sucupira” o 

ouvinte “já não sabe se a quem pertence cada fala e se está num presente irreal 

ou num passado da tradição política brasileira que nunca se foi” (MATHEUS, 

2014, p. 137). 

 Além da mescla de discursos de personalidades políticas ficcionais e 

reais, para compor a narrativa, em alguns podcasts, são utilizados sonoras de 

 
7 Disponível em: https://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/radio-sucupira/RADIO-
SUCUPIRA.htm. Acesso em: 21 abr. 2021. 
8 O programa Rádio Sucupira tem como editor Edmilson Fernandes, roteirista Paschoal Jr e 
sonoplastia a cargo de Claudio Antônio (MATHEUS, 2014). 
9 O material consultado pela CBN, seja da telenovela ou seriado, foi cedido pelo Centro de 
Documentação da TV Globo denominado Acervo. 

https://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/radio-sucupira/RADIO-SUCUPIRA.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/radio-sucupira/RADIO-SUCUPIRA.htm
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manifestações pró e contra o governo. A trilha sonora da telenovela também é 

incorporada no programa, dando uma unidade às falas e transportando os 

acontecimentos reais ao universo ficcional de Sucupira. A música de abertura da 

novela, “O Bem-Amado”, de autoria de Toquinho e Vinícius de Moraes foi 

escolhida como a vinheta de abertura do programa. 

No podcast “Odorico também não tem boa relação com a imprensa de 

Sucupira”10 levado ao ar em 17 de janeiro de 2020, evidencia a tensa relação 

entre a grande imprensa e o governo Bolsonaro. A narrativa se inicia em 

Sucupira, quando Odorico (interpretado pelo ator Paulo Gracindo) declara “não 

posso admitir que a imprensa sadia venda menos do que a doentia”. Enquanto 

no Palácio do Planalto, Bolsonaro em pronunciamento exige que os jornalistas 

“tomem vergonha na cara e deixem o governo em paz [...] A nossa imprensa tem 

medo da verdade, deturpam o tempo todo! E quando não conseguem deturpar, 

mentem descaradamente”11. A composição da narrativa do programa, costurada 

a partir das colocações reacionárias e “tradicionalistas” de Odorico Paraguaçu 

com pronunciamentos do presidente, ministros e assessores, denotam uma 

continuidade do discurso. 

Em 21 de maio de 2021, o programa “A verdade verdadeira é que a nossa 

gloriosa missão foi coroada de pleno êxito”12, tomou como cenário a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19.  Este podcast é estruturada a partir 

dos pronunciamentos do ex-ministro da saúde, o general Eduardo Pazuello à 

CPI da Covid-19, e de parlamentares que o acusam de ter mentido 

deliberadamente. Uma das sonoras utilizadas para compor a narrativa é a frase 

do senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI que ironiza “É a negação 

do negacionismo”. Em Sucupira, Odorico ao ser avisado de que a imprensa está 

contestando suas declarações, afirmando que estas que não passam de uma 

mentira, o prefeito responde: “não se nós tomarmos os providenciamentos 

acautelatórios para transformar essa mentira em uma verdade”.  

 
10 Disponível em:  https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/288261/odorico-tambem-nao-
tem-boa-relacao-com-imprensa-de.htm. Acesso em: 23 abr. 2021. 
11 Sonoras retiradas do discurso proferido por Jair Bolsonaro em 16/01/2020, em uma solenidade 
no Palácio do Planalto, disponibilizado em vídeo em suas redes sociais com o título “Imprensa 
tome vergonha na cara”.  Disponível em: 
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1217976022198620160>. Acesso em: 23 abr. 2021. 
12 Disponível em: https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/341445/verdade-verdadeira-e-
que-nossa-gloriosa-missao-foi.htm. Acesso em: 25 maio 2021.  

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/288261/odorico-tambem-nao-tem-boa-relacao-com-imprensa-de.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/288261/odorico-tambem-nao-tem-boa-relacao-com-imprensa-de.htm
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1217976022198620160
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/341445/verdade-verdadeira-e-que-nossa-gloriosa-missao-foi.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/341445/verdade-verdadeira-e-que-nossa-gloriosa-missao-foi.htm
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O ouvinte ao ter acesso ao conteúdo do programas da “Rádio Sucupira”, 

pode associar imediatamente a narrativa sonora à notícia original, estabelecendo 

uma nova leitura do acontecimento e do próprio contexto noticioso. De acordo 

com Letícia Mateus (2014, p. 138), Odorico Paraguaçu impulsiona o ouvinte a 

interpretar os desdobramentos políticos, possibilitando-o a ampliar os processos 

subjetivos de significação da realidade, que talvez as narrativas jornalísticas não 

revelem em toda a sua riqueza.  

Jornais de grande circulação nacional e internacional publicaram 

reportagens que estabelecem correspondências diretas entre a obra de Dias 

Gomes com o atual cenário político brasileiro. O colunista Bernardo Mello 

Franco, de O Globo, na reportagem “Um Odorico no Planalto”13, traça o seguinte 

contraponto:   

Dias Gomes, Sucupira era governada por um político populista, 
irresponsável e falastrão. Seu sonho era coroar o mandato com a 
inauguração de um cemitério. Bolsonaro reúne as três qualidades de 
Odorico, mas já declarou que não é coveiro (O Globo, 08/12/2020). 

Na Folha de S. Paulo, a jornalista Laura Mattos, em seu artigo “‘O Bem-

Amado’ mostra que o Brasil de Bolsonaro é o mesmo dos coronéis”, analisa que  

Dias Gomes conseguiu criar um jogo entre o regional e os desmandos federais, 

estabelecendo um “paralelo se tornou evidente na ditadura militar e faz com que 

a obra soe atual diante de um governo antidemocrático e personalista como o de 

Bolsonaro” (Folha de S. Paulo, 22/02/2021)14.  

Na reportagem “Au Brésil, Bolsonaro en campagne anti-vaccinale”, 

publicada no jornal Le Figaró, Michel Leclercq destaca as estratégias 

empregadas tanto pelo prefeito de Sucupira quanto por Jair Bolsonaro, com 

relação ao plano de vacinação: 

 
 
 
 
 
 
 

 
13 Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/um-odorico-no-
planalto.html. Acesso em: 22 maio 2021. 
14 Disponível em: https://www.lefigaro.fr/sciences/au-bresil-bolsonaro-en-campagne-anti-
vaccinale-20201228. Acesso em: 22 maio 2021. 

https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/um-odorico-no-planalto.html
https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-franco/post/um-odorico-no-planalto.html
https://www.lefigaro.fr/sciences/au-bresil-bolsonaro-en-campagne-anti-vaccinale-20201228
https://www.lefigaro.fr/sciences/au-bresil-bolsonaro-en-campagne-anti-vaccinale-20201228
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Odorico Paraguaçu, prefeito da pequena cidade brasileira de Sucupira, 
quer proibir a vacinação para que os doentes encham o cemitério que 
sonha abrir. E foi esse personagem fictício de uma novela popular dos 
anos 1970 que a revista Época comparou o presidente brasileiro Jair 
Bolsonaro por suas tentativas de sabotar o plano de vacinação da 
Covid-19, já que o segundo país mais afetado do mundo está 
enfrentando um aumento maciço da pandemia (Le Figaró, 28/12/2020). 

No Diário de Notícias, periódico português, com o autointitulado 

“Correspondente em Sucupira”, o jornalista João Almeida Moreira, correlaciona 

as estratégias políticas empregadas pelo prefeito de Sucupira ao discurso e 

ações de autopromoção praticadas pelo presidente Jair Bolsonaro.15 

Odorico Paraguaçu, tinha um discurso demagógico e vazio (faz lembrar 
alguém) e agia como um falso moralista (faz mesmo). E mais: tinha o 
estranho hábito de organizar manifestações espontâneas a seu favor. 
A presença do verbo "organizar" e do substantivo feminino plural 
"manifestações", por ser uma contradição em termos, fazia rir o público 
mas não o próprio Odorico. Bolsonaro, voltando para a vida real (às 
vezes nem parece), pela segunda vez no seu ainda curto consulado no 
Planalto, vai organizar uma manifestação espontânea a seu favor 
nessa enorme Sucupira em que se tornou o Brasil. (Diário de Notícias, 
27/02/2020).  

Ao final da reportagem, o correspondente de Sucupira reitera “Os filhos 

de Odorico, pelo menos, não usavam redes sociais” (Diário de Notícias, 

27/02/2020). 

 

5. Considerações finais 

“O Bem-Amado” pode ser entendida como uma criação artística com uma 

trajetória contínua, que percorreu diferentes momentos históricos sendo 

constantemente ressignificada e reapropriada, justamente por conceber um 

universo regional, localizado em Sucupira com feições muito similares à 

realidade política presente em Brasília.  

Seu personagem principal, o coronel Odorico Paraguaçu resguarda, em 

seu fazer político, o modus operandi de práticas políticas tradicionais, que se 

perpetuam no poder, pois são fruto, sobretudo, da alienação. O personagem 

consubstancia no imaginário social brasileiro o arquétipo do político demagogo, 

 
15 Disponível em: https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/joao-almeida-moreira/correspondente-
em-sucupira-11862166.html. Acesso em: 25 maio 2021. 
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corrupto, inescrupuloso e oportunista que é envolto por uma tênue nevoa 

carismática. 

O elementos imagéticos mobilizados por Dias Gomes em “O Bem-Amado” 

transformam em riso a tragédia da vida real e ganham, no presente imediato, 

enorme projeção em todos os meios de comunicação, inclusive no espaço digital. 

Isto se deve, pois a obra revela uma ressignificação, também crítica, à gestão do 

governo atual, em especial, ao ser reapropriada criando interseções e analogias 

com o personagem Odorico Paraguaçu e suas práticas necropolíticas voltadas 

para inauguração do cemitério de Sucupira, à figura do presidente Jair 

Bolsonaro, e sua gestão política da pandemia da Covid-19. 

  



226 
 

Referências  

 
GARCIA, Emilla Grizende. Isto deve ser obra da esquerda comunista, 
marronzista e badernenta: sociedade e política na telenovela “O Bem-
Amado”. Dissertação (Mestrado em História Social) - Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), Assis, 2016. 
 
GARCIA. Emilla Grizende. Dos palcos a telinha da TV: a trajetória de “O Bem-
Amado”. In: BUSETTO, Áureo (Orgs.) História plugada e antenada: estudos 
históricos sobre mídias eletrônicas no Brasil. Curitiba: Appris, 2017. 
 
GOMES, Dias. Nota do autor.  In: MERCADO, Antônio (Coord.). Coleção Dias 
Gomes: os falsos mitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. 
 
GOMES, Dias. Sucupira ame-a ou deixe-a: venturas e desventuras de Zeca 
Diabo e sua gente na terra de Odorico, o bem amado. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1982. 
 
GULLAR, Ferreira. Prefácio. IN: GOMES, Dias. O Bem-Amado. Rio de 
Janeiro: PocketOuro, 2010. 
 
HORTA, Natália Botelho. A concepção cômica do mundo a partir da linguagem 
dos memes da internet. Anais III do Colóquio Semiótica das Mídias. 
Alagoas, 2014. 
 
HORTA, Natália Botelho. O meme como linguagem da internet: uma 
perspectiva semiótica. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Universidade 
de Brasília, Brasília. 2015. 
 
MATHEUS, Letícia C. Uma proposta hermenêutica para a Comunicação e a 
metáfora da Rádio Sucupira. Revista Famecos, Porto Alegre, v. 21, n. 1, p. 
123-147, jan./abr. 2014. 
 
SACRAMENTO, Igor. Nos tempos de Dias Gomes: a trajetória de um 
intelectual comunista nas tramas comunicacionais. Tese (Doutorado em 
Comunicação e Cultura) - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio 
de Janeiro. 2012. 



227 
 

Animated Soviet Propaganda: uma releitura norte-americana 
das animações da Soyuzmultfilm 

 

 Luís Carlos da Silveira1 

 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as animações contidas na 

coletânea norte-americana Animated Soviet Propaganda: From October to 

Perestroika lançada em 1997 pela Film by Jove. As animações contidas nesse 

material foram produzidas dentre os anos de 1924 até 1984. A partir de uma 

perspectiva cronológica poderemos ter noção das temáticas trabalhadas durante 

os governos e as escolhas usadas pelo estúdio norte-americano nessa seleção. 

Antes de tudo é preciso lembrar que esse trabalho só foi possível devido 

à expansão proporcionada pelas mudanças na historiografia proporcionada 

pelos Annales 2  e seus desdobramentos. As fontes audiovisuais e musicais 

ganharam espaço como objetos abordados pela historiografia posteriormente a 

essas mudanças. O conceito moderno de documento proposto por essa nova 

vertente vai contra o discurso defendido pelos metódicos de que “o documento 

fala por si só”. A auto-suficiência da documentação que se encontra no 

tratamento das fontes, tanto nos novos objetos historiográficos, quanto nos 

tradicionais é altamente questionável, uma vez que as perguntas feitas são o 

que definem as respostas recebidas. Talvez a maior das surpresas estaria na 

ilusão da objetividade do documento midiático, observado tanto como um 

registro da realidade, seja ela vivida ou encenada, como também da 

subjetividade impenetrável do documento artístico cultural (NAPOLITANO, 2005, 

p. 235-239). Em uma breve passagem, Marcos Napolitano (2005) menciona a 

falsa transparência de “conteúdo” no tratamento da imagem como fonte para o 

historiador, frisada por Roger Chartier: 

 
1 Bacharel, licenciado e mestrando em História pela Universidade Federal de São João del-Rei. 
Pesquisa apoiada pela agência fomentadora CAPES. Orientado pela Profª. Drª. Cássia Rita 
Louro Palha, professora adjunta do programa de graduação e pós-graduação em História pela 
Universidade Federal de São João del-Rei. 
2 “Os Annales propõe o alargamento do campo da história, e ao desertar do campo político, esta 
acaba por orientar o interesse dos historiadores para outros horizontes: a natureza, a paisagem, 
a população e a demografia, as trocas, os costumes...” (DOSSE, 1992, p.50). 
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A imagem é, para o historiador, ao mesmo tempo, transmissora de 
mensagens enunciadas claramente, que visam seduzir e convencer, e 
tradutora, a despeito de si mesma, de convenções partilhadas que 
permitem que ela seja compreendida, recebida, decifrável (CHARTIER 
apud NAPOLITANO, 2005, p.239). 

Nos tempos atuais, a historiografia propõe que nenhum documento fale 

única e exclusivamente por si só, mesmo que o oficio do historiador exija como 

princípio fundamental a utilização e o acesso às fontes primárias das mais 

imagináveis formas. A partir disso, como em qualquer outro tipo de fonte, temos 

a tensão entre evidência e representação. Nas palavras de Marcos Napolitano 

(2005) isso seria: 

Em outras palavras, sem deixar de ser representação construída 
socialmente por um ator, por um grupo social ou por uma instituição 
qualquer, a fonte é uma evidência de um processo ou um evento 
ocorrido, cujo estabelecimento do dado bruto é apenas o começo de 
um processo de interpretação com muitas variáveis. Ao contrário da 
tradição metódica e positivista, que acreditava na neutralidade e na 
transparência de fontes escritas, desde que “verdadeiras”, 
estabelecidas a sua autoria e datação, a Nova História e seus herdeiros 
apontam para o caráter representacional das fontes, mesmo as 
tradicionais fontes escritas, que são documentos e monumentos 
carregados de intencionalidade e parcialidade (NAPOLITANO, 2005, 
p.240). 
 

Obviamente, apesar de mencionarmos até aqui as obras midiáticas como 

objetos históricos, não devemos tratar todas de uma maneira padronizada. Cada 

tipo de produto cultural audiovisual tem suas peculiaridades3. Os historiadores 

do campo da animação estão sempre a dialogar com outras áreas, como por 

exemplo, o cinema, a comunicação e principalmente a própria história da TV. A 

importância do diálogo com outras obras ficcionais não-animadas, como por 

exemplo, o cinema, faz com que os diálogos contribuam de forma enriquecedora 

para as duas vertentes. A pensar na proximidade entre as animações e a 

cinematografia é pertinente nesse momento pelo fato de que as primeiras 

produções animadas foram construídas no intuito de serem exibidas nas salas 

de cinema4. 

 
 3Um dos trabalhos que contribuiu significativamente na nossa pesquisa sobre o universo das 
animações e seu uso historiográfico foi a dissertação de mestrado de Bárbara Marcela Reis 
Marques de Velasco, intitulada “Das Disney´s faces: Representações do Pato Donald sobre a 
Segunda Guerra (1942—4)”, defendida em setembro de 2009. 
4  Os curtas-metragens de animação eram exibidos como aberturas da sessão principal, 
composta principalmente por filmes de live-action (filmes com a participação de atores ou 
animais). A grande mudança acontece com os empreendimentos dos estúdios Disney na 
realização dos longas-metragens de animação, elevando a partir daí os desenhos à atração 
principal nas salas de cinema com seu clássico “Branca de Neve e os Sete Anões”. Nesse projeto 
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2. De Moscou à Califórnia: a trajetória das animações da Soyuzmultfilm 

Apesar de ter iniciado suas atividades posteriormente aos estúdios 

Disney, a indústria de animação soviética alcançou grande importância dentro 

do contexto internacional. Na primeira metade da década de 1930, mais 

especificamente em 1934, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

recebeu o Festival Internacional de Cinema. Uma das suas principais atrações 

foi o próprio Walt Disney, que apresentou sua animação “O Maluco do Avião” 

(1928). A recepção da animação foi tão positiva que em 10 de julho de 1936 foi 

criado pelo governo soviético o Soyuzmultfilm Studio com sua sede em Moscou. 

Além de ser responsável pela produção e distribuição de diversos filmes, esse 

estúdio se destacou pela criação de inúmeras técnicas dentro da indústria dos 

desenhos animados. O incentivo do governo soviético com as animações tem 

ligação direta não apenas com a euforia causada pela apresentação do 

cartunista norte-americano. Segundo Ângelo Segrillo (2015, p.200), o início do 

governo de Josef Stalin aconteceu um fenômeno chamado de “revolução 

cultural”, onde o estado procurou fortalecer a preparação cultural e intelectual, 

investindo maciçamente nos setores relacionados à cultura e às artes (FREIXO, 

2017, p.71-72). Essa revolução cultural se referia ao imenso esforço de elevação 

educacional e cultural das massas soviéticas para fortalecer a mão de obra 

qualificada necessária para operar a renovada economia e, pelo menos 

teoricamente, criar um “novo homem soviético”, socialista e mais solidário 

coletivamente (SEGRILLO, 2015, p.200 apud FREIXO, 2017, p.72).  

Os primeiros anos de produção do estúdio foram baseados em curtas-

metragens infantis com personagens de animais, muito parecido com o padrão 

“Disney” de produção. Apesar desse estilo emprestado, naquele engatinhar do 

estúdio começaram a aparecer trabalhos interessantes, como os filmes do 

diretor V. Suteev. Outro dado interessante é que já no seu segundo ano de 

funcionamento, em 1937, o estúdio iniciou o processo de produção de filmes 

coloridos5. Com o passar dos anos, mais especificamente em 1940, houve uma 

 
inovador, os investimentos financeiros da produção chegaram a US$1.488.423,00 (BENDAZZI 
apud COSTA, 2008. p. 56). 
5 Isso mostra que o estúdio estava em concorrência direta com a Disney, saindo inclusive na 
dianteira em alguns momentos. Foi apenas em 1932 que o estúdio americano lançou Flowers 
and Trees, o primeiro desenho animado produzido em technicolor, rendendo ao estúdio o Oscar 
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mudança de prioridades e a produção se expande para filmes que alcançam um 

nível de qualidade mundial ganhando notoriedade no mercado mundial. Durante 

os primeiros meses da Segunda Guerra Mundial, o foco voltou totalmente para 

a campanha animada do pró-guerra. Com vários funcionários lutando nas frentes 

de batalha, inclusive, agravado pela falta de materiais e difíceis condições de 

trabalho, as produções caíram drasticamente durante os anos que decorreram a 

guerra6.  

Quando se se findaram os conflitos, as campanhas ideológicas e o 

combate direto à Disney (1946-1953) se tornaram prioridades para o 

Soyuzmultfilm. O empréstimo de técnicas que americanos faziam aos soviéticos 

foi interrompido, determinando o “cânone” estético original do desenho animado 

infantil, ou seja, o conjunto padrão de modelos pertencente ao estúdio. Com a 

chegada da década de 1950 o estúdio consegue lançar filmes muito populares, 

como “A Flor Escarlate”, “A Donzela de Neve” e o “Antílope Dourado”. No meio 

dessa mesma década são deixadas de lado as representações naturalistas e 

entram em pauta o gênero satírico que se aproximou um pouco mais da 

realidade. As bases das histórias começaram a ser representadas por seres 

humanos. A fronteira entre os anos 50 e 60 foi marcada por uma busca criativa 

que desembarcou em uma completa mudança na cara do estúdio em 1963. 

Houve um grande aumento na produção de desenhos satíricos. No início isso é 

associado apenas à redução das animações infantis, mas na realidade se trata 

de uma decisão para aumentar o volume total de produção.  A expansão 

tecnológica, as pesquisas estilísticas e de gênero foram outras características 

que marcaram esse período7. 

 
de melhor curta metragem em animação naquele mesmo ano. Disponível em: 
<https://www.imdb.com/title/tt0022899/awards?ref_=tt_awd>. Acesso em: 19 jun. 2021. 
6Todas as informações aqui contidas sobre a história do Soyuzmultfilm Studio foram retiradas do 
site oficial da instituição, que está no endereço: 
https://web.archive.org/web/20150704060859/http:/new.souzmult.ru/about/history/. Acesso em: 
19 jun. 2021.  
7Todo esse empenho trouxe como resultados famosas animações, dentre elas “A Pequena 
Sereia”, de I. Aksenchuk e o “Gato de Botas”, pelas irmãs Brumberg. Além disso, começaram a 
se promover filmes “seriais” que arrebanharam telespectadores durante gerações como, por 
exemplo, “Mowgli”, por R. Davydov, “Bem, espere um minuto!”, de V. Kotenochkina e o clássico 
“Winnie-the-Pooh”, de F. Khitruk. Disponível em: 
<https://web.archive.org/web/20150704060859/http://new.souzmult.ru/about/history/>.  Acesso 
em: 19 jun. 2021. 

https://www.imdb.com/title/tt0022899/awards?ref_=tt_awd
https://web.archive.org/web/20150704060859/http:/new.souzmult.ru/about/history/
https://web.archive.org/web/20150704060859/http:/new.souzmult.ru/about/history/
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Nas décadas de 1970 e 1980 o Soyuzmultfilm foi considerado o maior 

estúdio de animação da Europa. As produções desse estúdio ganharam um total 

de mais de cento e cinquenta prêmios e diplomas em festivais internacionais. No 

final da década de 80 o estúdio acumulava cerca de quinhentos funcionários e 

um total de produções gravadas excedendo a mil. Com a chegada da Perestróica 

foi levantada a questão da reorganização do estúdio e em abril de 1988, cinco 

associações criativas foram levantadas dentro da produtora. No final dessa 

mesma década, o estúdio estava passando por inúmeras crises em sua 

estrutura, gerando assim um mecanismo de produção abalado pela escassez de 

trabalhadores, e a atmosfera criativa foi ficando cada vez mais rarefeita. Em 

1989, o estúdio soviético recebeu o status de empresa alugada e permaneceu 

assim até 19998. 

O acesso aos produtos animados era limitado durante a administração 

soviética por questões de controle estatal, obviamente. Posteriormente, com a 

queda da “cortina de ferro”, o descaso com o estúdio agravou as questões de 

conservação desse patrimônio. Mas a situação começou a mudar com a 

intervenção de Oleg Borisovich Vidov e sua esposa Joan Borsten. O ator, diretor 

e roteirista Oleg Borisovich Vidov nasceu em uma área periférica de Moscou em 

11 de junho de 1943. Seu pai era economista e sua mãe professora no governo 

soviético, mas especificamente em regiões da Alemanha oriental e na Mongólia. 

Em um determinado momento da infância de Oleg, sua mãe foi enviada à China 

em missão e ele foi morar com uma tia no Cazaquistão. Depois de algum tempo 

ele se mudou com sua mãe e sua tia para Moscou. Quando tinha dezoito anos, 

venceu uma disputa contra centenas de possíveis atores por uma vaga no 

departamento de atuação da escola estadual de cinema, a VGIK 9. Oleg teve 

uma carreira brilhante, atuando em mais de cinquenta filmes desde 1961. 

Considerado um sex symbol por sua geração, seus filmes ainda são exibidos 

nos canais russos até hoje. Dentre eles Red Heat e Wild Orchid, ambos 

produzidos em 1989.  

 
8 Ver nota n° 6. 
9 Uma das mais conceituadas universidades da Europa, fundada em 1919, especializada em 
atuação, direção e produção. Disponível em: 
<http://www.vgik.info/international/forprospectivestudents/index.php?SECTION_ID=685>. 
Acesso em: 19 jun. 2021. 

http://www.vgik.info/international/forprospectivestudents/index.php?SECTION_ID=685
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No ano de 1985, Oleg conheceu Joan Borsten em Roma, onde o ator 

soviético era conhecido como Robert Redford, nome fictício adotado pelo ator 

por receio de uma possível deportação para a sua terra natal. Com a ajuda de 

Joan, Oleg conseguiu asilo político nos Estados Unidos. Em solo norte-

americano, o ator alcançou sucesso rapidamente e começou a atuar em filmes 

e na TV. A sua futura esposa Joan vinha de uma família influente no setor de 

produções cinematográficas. Joan exerceu inclusive o cargo de vice-presidente 

da Carthago Films, estúdio que conseguiu um Oscar de melhor filme estrangeiro 

com Babertte´s Feast (1987)10.  

No ano de 1988, o casal formou a Films by Jove Inc., que tinha a sua sede 

na Califórnia. Quatro anos mais tarde, em 1992, a produtora conseguiu os 

direitos mundiais (excluindo a própria antiga URSS) da maior parte do 

Soyuzmultfilm Studio de Moscou. Esse feito dava direito e acesso a mais de mil 

e duzentos filmes. Então a Films by Jove financiou a restauração digital e 

marketing de mais de quarenta horas de filmes de animação produzidos entre 

1936 e 1991 pelo estúdio soviético. Joan e Oleg produziram diversas coletâneas 

a partir desse pequeno universo que adquiriram. Entre as que mais se destacam 

estão “Clássicos dos Desenhos Animados”, “Histórias da Minha Infância”, 

“Mestres da Animação Russa” e “As Aventuras de Cheburashka e Amigos”. 

Joan, além de uma incrível administradora, foi co-autora de Oleg Vidov e Mikhail 

Baryshnikov nas “Histórias da Minha Infância”. A obra “Animated Soviet 

Propaganda” que abordaremos foi produzida, escrita, dirigida e narrada por Joan 

Borsten11. Mas no início do século XXI chegaram os problemas. Joan teve que 

defender o acordo de licenciamento e os direitos autorais do seu estúdio contra 

a própria Soyuzmultfilm Studios em tribunais na França e dos Estados Unidos 

contra a pirataria russa apoiada pelo Estado russo até 2007. Tais problemas 

 
10 Todas as informações contidas no texto sobre Oleg Borisovich Vidov e Joan Borsten Vidov 
estão contidas nas páginas oficiais do IMBD e são de total responsabilidade de seus autores. 
Oleg Borisovich Vidov, disponível em 
<https://www.imdb.com/name/nm0896554/bio?ref_=nm_ov_bio_sm> e Joan Borsten Vidov 
disponível em: <https://www.imdb.com/name/nm0097507/bio?ref_=nm_ov_bio_sm>. Acesso 
em: 19 jun. 2021. 
11Esse produto pode ser adquirido pela Amazon pelo preço de US$ 24,95 mais impostos. 
Disponível em: <https://www.amazon.com/Animated-Soviet-Propaganda-Revolution-
Perestroika/dp/B00003YSMK/ref=tmm_dvd_title_0?_encoding=UTF8&amp;qid=&amp;sr=>. 
Acesso em 19 jun. 2021. 

https://www.imdb.com/name/nm0896554/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
https://www.imdb.com/name/nm0097507/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
https://www.amazon.com/Animated-Soviet-Propaganda-Revolution-Perestroika/dp/B00003YSMK/ref=tmm_dvd_title_0?_encoding=UTF8&amp;qid=&amp;sr=
https://www.amazon.com/Animated-Soviet-Propaganda-Revolution-Perestroika/dp/B00003YSMK/ref=tmm_dvd_title_0?_encoding=UTF8&amp;qid=&amp;sr=
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judiciais só chegaram ao fim quando um oligarca russo comprou os direitos da 

biblioteca de animação12. 

 

3. Contexto e metodologia 

Antes de abordarmos a análise da coletânea é importante ressaltarmos a 

importância dos contextos históricos em que essas produções foram moldadas. 

Ao mesmo tempo é importante observarmos os tempos históricos que essas 

animações retratam. Tendo isso em vista, podemos definir dois contextos. O 

primeiro que abordaremos situa-se entre os anos de 1924 e 1984, período em 

que as animações foram produzidas. Devemos ter consciência de que esse 

período dentro na URSS não foi um período homogêneo, passando assim por 

diversas transformações. Em um segundo momento é importante pensar no 

período em que a coletânea foi produzida. 

 Quando a primeira animação da coletânea foi produzida, em 1924, a 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava iniciando o seu período 

stalinista. A administração do Estado por esse líder soviético durou até o ano de 

1953, ano de sua morte. Esse período ficou conhecido pela forte centralização 

do poder. Stalin durante o seu governo usou de diversas estratégias para 

conseguir alcançar seus objetivos. O afastamento de opositores por meio de 

julgamentos, prisões, condenações e execuções fizeram parte desse período 

que ficou conhecido como os “Expurgos de Moscou”. Já por outro lado, o 

governo se tornou forte, com um grande desenvolvimento econômico. Somente 

com esses avanços a URSS pôde assumir sua posição de potência e 

posteriormente um papel decisivo na Segunda Guerra Mundial (DALCIN, et al., 

2017, p.155-156). A posição soviética vitoriosa permitiu que Stalin se 

apropriasse da situação utilizando a derrota dos nazistas como uma de suas 

principais propagandas. Além disso, o governo stalinista dividiu o poder global 

com os Estados Unidos polarizando um dos lados da Guerra Fria, conflito 

ameaçador que se encerraria apenas com a queda da URSS no fim da década 

de 1980. 

 
12 Observar nota de rodapé n° 9. 
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Quem assumiria o controle do Estado após a morte de Stalin em 1953 

seria Nikita Kruch13 que seria forçado a abandonar o cargo devido às pressões 

do partido em 1964. A personalidade marcante do novo líder foi fundamental 

para o desenvolvimento da política externa soviética de forma contrastante aos 

seus antecessores. Sua liderança foi descrita como responsável por uma 

transição do stalinismo exagerado para um padrão estável de desenvolvimento 

comunista14. Dentro da Guerra Fria uma medida específica do governo foi de 

extremo impacto na condução do conflito intercontinental: a reorganização do 

aparato bélico soviético. As medidas atuaram na redução do contingente militar, 

nos respectivos orçamentos e nas despesas operacionais resultantes dos anos 

anteriores. A partir disso, o governo focou na produção de mísseis, que em longo 

prazo teriam um custo-benefício superior às medidas tomadas pelos governos 

anteriores. As respostas de Kruchev às ameaças e provocações inimigas se 

deram através das armas nucleares estratégicas e as formas de distribuição 

(KRUSHCHEV; BENSON, 2000 apud SILVA, 2014, p. 10). 

Khrushchev 15  era tão optimista e voluntarista, como Stalin era 
determinista e pessimista, afirmando o primeiro em 1959 que as 
recentes alterações no contexto político mundial eram tão vastas que 
era viável, apesar de o Capitalismo coexistir lado a lado com o 
Socialismo, criar uma ordem internacional estável que tornasse 
impossível uma nova guerra mundial. Paralelamente, desconstruiu 
dois pilares primordiais da doutrina stalinista, quando afirmou que o 
cerco capitalista já não existia e, de forma clara, afastou a possibilidade 
da restauração do capitalismo na URSS (MARANTZ, 1975 apud 
SILVA, 2014, p.12). 

 

 
13 As variações na nomeclatura do líder soviético varia dependendo da fonte. Utilizaremos a 
adotada por Moshe Lewin (2007) exceto nos casos onde ocorrem as citações diretas. 
14 A era Nikita Kruchev finalizou-se em outubro de 1964, mas deixou um grande legado na 
sociedade soviética. Um sistema que negava todos os direitos foi suplantado por outro, que agora 
era regido pela maestria das leis, direitos e garantias, mesmo que em alguns momentos de 
extrema tensão essa nova realidade tenha sido brevemente esquecida, como no caso das 
revoltas de Novocherkassk. Eliminar a noção de “crime contra-revolucionário” e substituí-la pela 
de “crime especialmente perigoso contra o Estado” pode parecer uma mudança insignificante, 
mas quando o trabalho escravo foi substituído pela mão de obra assalariada, vemos o quanto 
esse sistema se tornou mais humano. Não há como negar que houve de fato uma mudança do 
regime na era “pós- Stalin”. O KGB nesse momento era supervisionado pela Promotoria, o que 
fazia a organização respeitar todo o procedimento burocrático de cumprimento da lei. O KGB 
não andava sob suas próprias regras e intencionalidades. A Promotoria agora era o coração do 
sistema ditatorial e isso tinha que ser respeitado (LEWIN, 2007, p. 246—247). 
15Há variações na ortografia do nome desse governante soviético. Adotaremos como padrão a 
forma “Kruchev”, utilizada por Moshe Lewin (2007). Obviamente nas citações diretas e indiretas 
utilizaremos a forma usada por cada autor a fim de manter a originalidade de seus respectivos 
textos.  
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O próximo governante que assumiria a liderança soviética seria Leonid 

Brejnev que nascera em Kamenskoje, na Ucrânia, em 1906. Na época, a região 

pertencia à Rússia czarista. No ano de 1931, ingressou no PCUS, onde 

conheceu Nikita Kruchev, com quem construiria uma forte amizade. 

Posteriormente, em 1939, tornou-se diretor do PCUS da cidade de 

Dneprodzerzhinsk. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, em 

1940, foi convocado para lutar no campo de batalha, iniciando assim sua carreira 

militar. No início da década de 1950, foi o primeiro Secretário do Partido da 

Moldávia e no ano seguinte passou a integrar o Comitê Central do PCUS. Em 

meados dessa mesma década foi convocado para atuar em Moscou, agraciado 

como membro do Politburo. Em 1963 tornou-se o primeiro secretário do Comitê 

Central e em 1964 com a queda de Nikita Kruchev, assume a liderança da URSS 

(ESTADÃO, 2018; O GLOBO, 2013 apud DALCIN, et al., 2017, p.158). 

Alguns autores, dentre eles Eduard Thompson (2003), salientam que o 

período em que a União Soviética esteve sob a liderança de Leonid Brejnev, 

pode ser considerado como o auge do amadurecimento da potência nas esferas 

política e militar. Em quase duas décadas do seu governo os soviéticos 

buscaram superar a tão destoante assimetria em relação aos Estados Unidos 

(THOMPSON, 2003 apud ROCHA, 2017, p.83). Boa parte do trajeto para se 

conquistar esses objetivos passou pelo desenvolvimento e ampliação do poderio 

militar, sobretudo a Marinha, que era capaz de atuar globalmente a favor dos 

interesses de Moscou. O dito “Terceiro Mundo” era um interesse bastante 

especial devido ao momento vivido de libertação das amarras do colonialismo 

europeu. A grande movimentação estabelecida por Brejnev soube 

instrumentalizar o poder militar soviético a favor dos interesses políticos em 

relação aos países periféricos, conseguindo com isso estabelecer pontos de 

apoio militar estratégicos nas principais linhas de comunicação do mundo. Essa 

linha desenvolvimentista tecnológica já vinha sido desenvolvida desde a 

segunda metade dos anos 1960, quando a URSS passou por um grande 

processo de modernização militar, iniciada por Kruchev (ROCHA, 2017, p.83). 

Os bons ventos da economia soviética sopraram nesse governo. Foi 

possível notar essa aceleração no final dos anos 1960 com a indústria petrolífera. 

Esse aparato produtor de combustível foi criado durante a vigência de Brejnev e 



236 
 

continua a atuar até nossos dias. O Choque do Petróleo de 1973 16 proporcionou 

a União Soviética um ganho significativo ao abastecer a Europa com seu 

petróleo, apesar de cair em uma forte estagnação com o fim da crise. Esse 

momento ficou conhecido como “estagnação Brejnev” (EGOROV, 2018 apud 

DALCIN, et al., 2017, p.158). O líder soviético investiu massivamente não 

somente em armamentos e industrialização. Grandes demandas orçamentárias 

foram projetadas na saúde pública, na educação e também na tecnologia 

aeroespacial. Brejnev veio a falecer em 1982, devido a um ataque cardíaco, em 

Moscou (ESTADÃO, 2018 apud DALCIN, et al., 2017, p.158). 

O último líder soviético a assumir dentro de nosso contexto foi Iuri 

Andropov que governou a URSS entre os anos de 1982 a 1984. Como 

embaixador na Hungria, Andropov ficou conhecido como o “açougueiro de 

Budapeste” pela forma como atuou na contenção da Revolução de 1956. O 

estadista instalou uma intervenção militar dura para suprimir tal movimento 

(ANDREW; MITROKHIN, 2000 apud DALCIN, et al., 2017, p.154). Em 1967 

chegou ao cargo de presidente da KGB 17  onde buscou ao longo dos anos 

eliminar as dissidência políticas através de prisões em massa e internações em 

clínicas psiquiátricas (THE TELEGRAPH, 2004 apud DALCIN, et al., 2017, 

p.154). A frente do governo soviético, Andropov iniciou uma campanha 

anticorrupção. Reformas econômicas foram implementadas para aumentar a 

produtividade e a capacidade científica soviética. Já na esfera internacional, 

Andropov desgastou intensamente as relações com os inimigos capitalistas (RT, 

2018 apud DALCIN, et al., 2017, p.154). 

Como vimos anteriormente, a coletânea Animated Soviet Propaganda: 

From the OCTOBER REVOLUTION to PERESTROIKA foi produzida no final da 

década de 1990, mais especificamente em 1997. Nesse momento a política da 

maior potência capitalista do planeta era comandada pelo quadragésimo 

segundo presidente, o democrata William Jefferson Clinton que governou entre 

os anos de 1993 a 2001. Nessa época os Estados Unidos desfrutaram de um 

 
16 O Choque do Petróleo foi um embargo feito pelos países produtores de petróleo do Oriente 
Médio (a OPEP) aos Estados Unidos e seus possíveis apoiadores. Essa crise foi gerada após 
os norte-americanos apoiarem Israel na Guerra do Yom Kippur.   Cerca de um ano depois dessa 
crise, o barril de petróleo que custava cerca de US$ 3 passou a custar US$ 12. Disponível em: 
<https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo>. Acesso em: 19 jun. 2021. 
17 Organização soviética responsável por monitorar as práticas contrárias ao governo dentro e 
fora da URSS. 

https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo
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dos seus períodos de maior paz e bem-estar econômicos já vividos na sua 

história. Foram diversas as marcas que esse presidente alcançou. As taxas de 

desemprego foram às menores já registradas nos tempos modernos, a menor 

inflação nos últimos trinta anos, os maiores índices de cidadãos com casas 

próprias já vista. A criminalidade foi outro setor impactado pela boa 

administração do período. Em algumas regiões do país tiveram as menores já 

ocorridas. O superáfit e o orçamento equilibrado também fizeram parte dessa 

doce realidade. E por fim, Bill Clinton convocou uma grande iniciativa nacional 

para acabar com a discriminação racial como parte do plano para comemorar a 

chegada do novo milênio, nos anos 200018.  

Já na política externa estadunidense do governo Clinton (1993-2001) 

costurou uma relação direta com o governo russo na época comandado por Boris 

Ieltsin (1991-1999). Com uma imagem de grande prestígio no exterior, os norte-

americanos identificaram que a relação com os russos deveria ser prioridade. 

Por sua vez as novas lideranças russas indicaram uma abertura favorável à 

cooperação. Dessa forma era possível afirmar, até certo ponto, que os Estados 

Unidos estavam interessados em impulsionar a integração da Rússia nas 

estruturas de ordem mundial. Mas com tudo os capitalistas tiveram dificuldades 

de estabelecer essa boa relação com seus antigos inimigos. Para Gabriel Rufino 

Borges Santos (2020), a administração Clinton fracassou nessa empreitada pelo 

fato de que a política externa de alargamento democrático fracassou. Esse 

avanço de Washington sobre Moscou dependia de reformas políticas e 

econômicas russas que não aconteceram. Essas políticas estavam diretamente 

ligadas à promoção da democracia do governo democrata vigente (SANTOS, 

2020, p.55-58). 

A Animated Soviet Propaganda nesse sentido faz uma relação direta a 

esse momento de aproximação entre as duas nações. A coletânea trabalha os 

valores soviéticos e a força da revolução, mas em contra partida realça a 

intensidade dos ataques ao capitalismo. De alguma forma temos o produto que 

exprime essa dualidade simultaneamente. 

 
18Tradução nossa. Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20110723134842/http://www.whitehouse.gov/about/presidents/willi
amjclinton#.  Acesso em: 19 jun. 2021. 

https://web.archive.org/web/20110723134842/http:/www.whitehouse.gov/about/presidents/williamjclinton
https://web.archive.org/web/20110723134842/http:/www.whitehouse.gov/about/presidents/williamjclinton
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Partindo para as questões metodológicas operaremos com os dados 

coletados nas fontes animadas reorganizadas pela sua cronologia e a partir disso 

dialogar tanto com o contexto quanto com os conceitos como capitalismo, 

socialismo, cultura e propaganda para a análise mais profunda do objeto. 

Os dados coletados serão colocados em evidência tendo com 

norteadores os conceitos apresentados por Laurence Bardin (2009) em sua obra 

“Análise de Conteúdo”. A autora menciona que a “codificação” e a 

“transformação dos dados brutos do texto”, permitindo assim atingir uma 

representação do conteúdo e da sua expressão. Dentro dessa perspectiva, a 

organização da codificação está relacionada a três escolhas, numa análise 

quantitativa e categorial. O “recorte” está diretamente ligado à escolha das 

unidades 19 . A “enumeração” está envolvida com a escolha das regras de 

contagem, enquanto a “classificação” e a “agregação” relacionam-se com a 

escolha das categorias. A intencionalidade do método da autora é auxiliar o 

analista no esclarecimento acerca das características do conteúdo e com isso 

orientá-lo em forma de índice (BARDIN, 2009, p. 103-105). Além das ferramentas 

de Bardin (2009) recorremos ao poder simbólico cunhado por Pierre Bourdieu 

(1989) como outro eixo central do nosso trabalho. É importante ter consciência, 

como já mencionamos anteriormente, de que elementos como a cultura, 

ideologia e a propaganda estão a todo o momento presente nessas animações20. 

 

4. As análises 

Falando um pouco mais detalhadamente sobre a coletânea, é importante 

ressaltar sua estrutura para termos uma melhor compreensão do material. A 

Animated Soviet Propaganda: From the October Revolution to Perestroika é uma 

coletânea que foi lançada no ano de 1997. Formado por quatro discos, o copilado 

contabiliza quarenta e dois filmes de animação que abrangem sessenta anos de 

história soviética. As produções estão situadas cronologicamente entre os anos 

 
19 O recorte será tratado como um momento que se inicia em determinado ponto e vai até o final 
da cena. Dessa maneira poderemos averiguar um acontecimento com início, meio e fim, sem 
perder o desenvolvimento da ideia.  
20 Para entendermos melhor o conceito de ideologia recorremos a Terry Eagleton (1997). A ideia 
de cultura também foi observada da perspectiva desse mesmo autor no texto “A ideia de Cultura” 
de 2005. Já na questão da propaganda compartilhamos das ideias de Philip M. Taylor (2003) em 
sua obra “Munitions of the Minds: A history of propaganda from the ancient world to the present  
era”. 
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de 1924 a 1984 e nunca estiveram disponíveis nos Estados Unidos ou em 

qualquer país que não estivesse ligado à URSS durante os anos da chamada 

“cortina de ferro”21. 

Os quatro DVDs desse produto foram organizados de maneira temática e 

não cronológica. O primeiro disco, chamado de “Imperialistas Americanos”, 

contém sete animações. Em suma, as animações desse disco vão retratar as 

mazelas provocadas pela ganância e a destruição provocada pelo capitalismo, 

mais especificamente o americano. O segundo disco tem como título “Bárbaros 

Fascistas”. Com um número bem maior de animações, totalizando quatorze, 

esse disco vem com intuito de demonstrar a tentativa de regimes fascistas e 

nazistas de derrubar a grande nação soviética. Mas o resultado é sempre o 

mesmo. O regime instalado pela revolução de 1917 sempre é o vitorioso, 

sustentando a paz e a prosperidade que o mundo sempre invejava.  

A terceira parte da obra retrata a agressividade dos capitalistas na 

obtenção da riqueza. Devido a essa agressividade, o disco foi chamado de 

“Tubarões Capitalistas” e conta com seis animações ao todo. Diferentemente da 

parte inicial da coletânea, os capitalistas retratados aqui não são 

especificamente americanos, mas sim todos aqueles povos que de alguma 

maneira geral exploraram covardemente outras populações a fim de lucrar e 

manter o próprio sistema econômico. Dentre essas representações, por 

exemplo, encontra-se com alguma frequência a temática da escravidão de povos 

africanos nos períodos coloniais. O último, e talvez o mais instigante momento 

dessa coletânea, chama-se “Avante para o Futuro Brilhante” e traz uma 

verdadeira propaganda sobre os avanços conquistados pela URSS em onze 

animações. Mas esse último disco vai além, dando uma grande ênfase ao futuro 

grandioso que o povo soviético deve aguardar22. 

O primeiro passo foi reorganizar a coletânea com base na sua cronologia 

e com isso relacionar com os governos vigentes dentro da URSS. Com isso 

chegamos a alguns resultados preliminares. Dentro do governo de Joseph Stalin 

 
21 A pesquisa até o presente momento não foi capaz de rastrear a circulação das animações 
dentro países aliados do regime soviético. Futuramente esperamos trazer maiores resultados em 
relação a essa questão especificamente.  
22A coletânea está disponível na loja virtual da Amazon no link: 
<https://www.amazon.com/Animated-Soviet-Propaganda-Revolution-
Perestroika/dp/B00003YSMK>. Acesso em: 19 jun. 2021. 

https://www.amazon.com/Animated-Soviet-Propaganda-Revolution-Perestroika/dp/B00003YSMK
https://www.amazon.com/Animated-Soviet-Propaganda-Revolution-Perestroika/dp/B00003YSMK
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(1924-1953) temos vinte uma animações que correspondem a cinquenta por 

cento do total do material analisado. Em seguida, na administração de Nikita 

Kruchev (1953-1964), encontramos três animações que correspondem a sete 

por cento. Já com a chegada de Leonid Brejnev ao poder (1964-1982) o número 

de animações escolhidas sobe passando a contabilizar 15 animações, ou seja, 

quarenta e um por cento da obra. E por último e não menos importante temos 

duas animações atribuídas ao tempo de governo de Yuri Andropov (1982-1984) 

que consiste em aproximadamente dois por cento do produto. 

Outra abordagem que usamos para observar a coletânea foi perceber 

como as temáticas apareciam dentro desse material. A partir dessa concepção 

podemos concluir que são três as mais temáticas mais recorrentes dentro dos 

episódios. O assunto campeão de ocorrência foi à temática socialista. Nesse 

sentido temos diversas maneiras como esse elemento aparece nas animações 

como veremos a seguir. 

Figura 1 - Nas imagens temos cenas das animações “Uma Pedra Quente”, 
“Resultados do XII Congresso do Partido“, “Profetas e Lições” e “Revolução 

Interplanetária”. 

 

Fonte: Animated Soviet Propaganda: From the October Revolution to Perestroika. 

 

No canto superior esquerdo da figura 1 temos uma cena de “Uma Pedra 

Quente” do ano de 1965. No enredo um garoto chamado Ivashka encontra uma 

pedra mágica que promete devolver a juventude a quem levá-la ao alto da colina. 

O garoto oferece ao seu avô a chance de recobrar a vitalidade, mas ele não se 

interessa por estar muito ocupado vigiando a fazenda coletiva. O jovem então 

tenta carregar o pedregulho. Após a pedra arrebentar a corda com seu calor, 
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surge em cena o ancião. O experiente homem diz que aquilo não é necessário, 

pois ele viveu todas as coisas boas que lhe foram ofertadas. Além disso, o ancião 

afirma que sua maior alegria foi ajudar a construir a grande nação que é a União 

Soviética. No momento exato da captura de tela podemos observar pela 

memória do bravo senhor, o exército bolchevique enquanto avança sobre os 

inimigos da revolução. Ao observarmos a imagem é possível notar a presença 

de soldados que empunham foices e rifles. Isso mostra o quanto o ideal 

revolucionário estava presente em diversas classes da sociedade, mas 

principalmente na camponesa que esperava ansiosamente por dias melhores.  

Na mesma figura vemos uma captura de tela da animação “Resultados do 

XII Congresso do Partido” do ano de 1939 (canto superior direito). Essa 

animação valoriza a presença do espírito coletivo na URSS e os preços injustos 

propostos pelo mercado capitalista que visa unicamente o lucro. O sistema de 

cooperativas apresentado no enredo mostra como a vida é mais justa quando se 

adota esse tipo de prática. No exato trecho da animação que selecionamos 

vemos três camponeses que se reúnem para comprar um novo arado para um 

companheiro agricultor que perdeu seu cavalo. Podemos observar que os 

personagens estão montados no arado aonde irão “galopar” em direção ao 

trabalhador necessitado. 

Ainda nessa mesma figura vemos uma fábrica soviética na animação 

“Profetas e Lições” do ano de 1967 (canto inferior esquerdo). O enredo dessa 

animação trata das inúmeras vezes em que o capitalismo tentou profetizar a 

queda do socialismo, situação que de acordo com a narrativa, jamais iria 

acontecer. Uma das características que dominam esse material é a mistura de 

técnicas de animação com trechos de filmes produzidos na URSS. Na fábrica 

que a figura retrata não se pode ver exatamente o que se é produzido, mas pode-

se ter noção de que o ritmo de produção é extremamente intenso com os 

equipamentos a todo o vapor. A alta produtividade é uma forte marca dessa 

animação em diversas passagens do enredo. 

Na última mídia destacada na figura 1 apresentamos a “Revolução 

Interplanetária” produzida no ano de 1924 (canto inferior direito). O presente 

material conta a história dos possíveis avanços soviéticos principalmente dentro 

corrida espacial. O avanço adquirido pelo socialismo soviético é tanto que 

quando os capitalistas conseguem chegar a Marte, o planeta vermelho já havia 
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sido conquistado pelas “boas novas da revolução”. No momento da conquista do 

espaço, a revolução vermelha já estaria em patamares interplanetários, bem 

distante do planeta terra. É importante salientar que no final da década de 1920 

ainda não tínhamos a presença de técnicas coloridas nas produções animadas, 

apenas em preto e branco. Por esse motivo que a cor da estrela solitária não faz 

diferença na representação. No momento da captura da imagem vemos diversas 

mãos saldando a estrela solitária soviética. Podemos notar que essas mesmas 

mãos estão com algemas que tem suas correntes quebradas, indicando que a 

liberdade chegou para aqueles que aceitam as mudanças trazidas pelos 

soviéticos e sua igualdade. 

A segunda temática mais presente nas animações são as questão 

envolvendo o nazismo. Na maioria das abordagens temos a derrota do regime 

hitlerista e a ridicularização dos seus membros. 

Figura 2 - Os frames nessa figuram foram retirados das animações “Profetas e 
Lições” (1967), “O que Hitler quer” produzido (1941), “Lições não aprendidas” 

(1971) e “As Aventuras dos Jovens Pioneiros” (1971). 

 

 Fonte: Animated Soviet Propaganda: From the October Revolution to Perestroika. 

 

A animação “Profetas e Lições” de 1967 (canto superior esquerdo) surge 

novamente em destaque quando o assunto é o nazismo. Como podemos ver na 

primeira imagem localizada no canto superior direito, o líder do regime autoritário 

alemão salda suas tropas. Em seus ombros vemos a emblemática capa usada 

pelo vidente capitalista apoiador não somente do regime nazista, mas sim de 

todos aqueles que pretenderam derrubar a nação soviética. Atrás do líder 

germânico temos a presença do corvo que repousa sobre o totem contendo a 

suástica. Em todas as passagens dessa animação temos o corvo retirando maus 
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presságios para os soviéticos e sua nação. E como já era de se esperar, a ave 

sempre erra suas previsões e a URSS sempre sai vitoriosa de suas crises 

externas e internas. 

Já na animação “O que Hitler quer” do ano de 1941 (canto superior direito) 

é possível observar a representação de Adolf Hitler como um ser de contornos 

demoníacos que carrega no alto de sua cabeça um par de chifres. Podemos 

observar também a presença das presas inferiores animalescas que saem de 

sua boca lembrando a semelhança de um javali selvagem. Ao fundo da imagem 

podemos ver a indústria germânica em seu pleno desenvolvimento. Se 

tivéssemos oportunidade de demonstrar a sequência da animação seria possível 

ver essa representação do líder do regime alemão entregando todo o seu 

desenvolvimento nas mãos dos capitalistas. 

A animação “Lições não aprendidas” do ano de 1971 (canto inferior 

esquerdo), conta a história de um nazista que cumpri prisão após o final da 

Segunda Grande Guerra. Mesmo após a queda do nazismo, o personagem 

considera a filosofia hitlerista norteadora em sua vida. O personagem percorre 

um longo trajeto de discursos que exaltam a doutrina nazista juntamente com o 

espírito de Hitler. O líder nazista ressurge na forma de um anjo quando o 

personagem lê o livro “Minha luta” enquanto estava na prisão. O protagonista 

marcha em direção ao leste, mas de repente ele se depara com o grande muro 

de Berlim que põe fim a sua empreitada. Na imagem selecionada da animação 

temos o momento exato em que o personagem é guiado pelo anjo nazista e 

carrega consigo uma placa contendo a inscrição do ano de 1937. A data 

mencionada na placa não é meramente ilustrativa. Como sabemos é nesse 

momento em está em vigor a política expansionista do controle nazista sob a 

Europa. Como já foi mencionado, o delírio do personagem é interrompido pelo 

gigante muro vermelho que salva o mundo no nazismo antes que ele se repita. 

A última animação apresentada a ser usada como exemplo de presença 

do elemento nazista é chamada de “As Aventuras dos Jovens Pioneiros” e foi 

lançada no ano de 1971 (canto inferior direito). Essa animação retrata a invasão 

do grande exército germânico a uma cidade soviética. Após ter sido controlada 

pelo inimigo e tendo inclusive um habitante local como apoiador da invasão, a 

cidade tem a resistência formada por três crianças. A revolta dos pequenos 

guerreiros nasce quando eles assistem a transformação da sua escola em 
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quartel das tropas invasoras. Na cena selecionada para representar a animação, 

localizada no canto inferior da figura dois, observamos como esses soldados 

foram retratados pelos animadores. Enquanto uma grande fogueira é alimentada 

por livros, o soldado tenta fazer uma leitura das obras sem entender uma única 

palavra do que se tratavam. Nesse momento cômico temos a ridicularização dos 

soldados alemães, principalmente pela sua baixa capacidade cognitiva. A 

representação vem no sentido contrário do que dizia seu líder que afirmava que 

eles eram pertencentes a “raça superior”.  As corajosas crianças conseguem 

recuperar seus valiosos livros com o desenrolar do enredo e chamar por ajuda 

hasteando uma grande bandeira vermelha no alto de um mastro. Ao receber o 

chamado, o exército vermelho chega e afugenta o inimigo que foge 

desesperadamente.  

A terceira temática mais abordada dentro da coletânea é a crítica ao 

capitalismo. O capitalismo é abordado de maneira negativa como poderemos 

observar, principalmente quanto a assunto é a exploração do trabalho, o 

desemprego e repressão promovida pela classe dominante dessa sociedade, 

principalmente a norte-americana. 

Figura 3 - As animações “Preto e Branco” (1933), “O Acionista” (1963), 
“Campo de Tiro” (1979) e “O Milionário” (1963). 

 

Fonte: Animated Soviet Propaganda: From the October Revolution to Perestroika. 
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Na primeira ilustração temos a animação “Preto e Branco” produzida no 

ano de 1933 (canto superior esquerdo). A animação de maneira geral vai mostrar 

o controle do capitalismo sobre a população escrava e outras que precisam 

vender sua mão de obra para sobreviver. Além disso, elementos como a prisão, 

os castigos físicos e a pena de morte são elementos que surgem a todo instante. 

A captura que trazemos acima no canto superior esquerdo da figura 3 mostra a 

janela do carro do grande fazendeiro escravista. Nessa janela temos a presença 

de um boneco que simboliza um homem negro pendurado pelo pescoço, como 

se tivesse sendo enforcado. A força simbólica presente nesse símbolo também 

reflete nas atitudes cotidianas desse personagem. Em outros diversos 

momentos vemos a repetição dessas práticas violentas sendo executadas por 

esse personagem. 

A segunda animação a ser trazida como exemplo das representações 

capitalistas nas animações soviéticas da Soyuzmultfilm é “O Acionista” do ano 

de 1963 (canto superior direito). Na narrativa o funcionário Michael Chase das 

“Indústrias Pearson” se torna simbolicamente um acionista da empresa. O 

personagem consegue se inserir no “estilo de vida americano” tendo como 

principal financiador o crédito. A sua casa tem os eletrodomésticos mais 

modernos, além de um carro conversível e ele namora uma bela moça chamada 

Jenny. Quando a empresa modernizar-se, todos os funcionários são demitidos 

e substituídos por robôs e consequentemente Michael tem todos os seus bens 

confiscados por não poder manter em dia a sua dívida. A única coisa que lhe 

resta e a ação que foi lhe dada quando o funcionário tornou-se simbolicamente 

um acionista. A namorada abandona-o e alguns momentos depois na animação 

ela torna-se o novo amor do dono das fábricas da Pearson. A única coisa que 

mantém a esperança do protagonista viva é a possibilidade de que a ação algum 

dia torne-se valiosa. Na imagem capturada acima, mais especificamente no 

canto superior direito da imagem 3, temos Michael Chase em meio a uma 

multidão de desempregados. Dentre as reivindicações nos cartazes podemos 

ver menos horas de trabalho, exigência de mais empregos, mais pagamentos e 

aceitação por qualquer tipo de trabalho. 

A terceira animação a ser utilizada como exemplo é “Campo de Tiro” 

produzida no ano de 1979 (canto inferior esquerdo). Na história vemos a 

trajetória de um jovem desempregado que aceita trabalhar em um estande de 
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tiro. O seu patrão percebe que se ele oferecesse alvos vivos em seu 

estabelecimento seria mais emocionante para seus clientes, além de lucrativo. 

A partir desse momento o jovem passa os dias a desviar da arma dos 

frequentadores do estande. Durante mais um dia de trabalho ele conhece se 

apaixona por uma moça. O amor é recíproco e em pouco tempo eles resolvem 

fugir daquela vida. No momento da fuga a jovem encontrava-se grávida. Eles 

conseguem fugir com sucesso deixando aquela exploração do passado pra trás. 

O capitalista recebe outros dois jovens que aceitam o emprego de maneira 

automática. Essa última cena mostra a crueldade da rotatividade que o sistema 

capitalista impõe as pessoas que necessitam vender sua força de trabalho para 

sobreviver. Mas foquemos na figura três. Podemos ver no canto inferior esquerdo 

que o casal apaixonado está assustado sobre a mira de um rifle. Eles têm um 

semblante desesperado. Além disso, podemos ver uma das mais ilustres figuras 

pop do mundo capitalista, o próprio Mickey Mouse indicando um alvo em sua 

mão esquerda. O mais emblemático é como os animadores fizeram questão de 

colocar essa personalidade em meio ao campo de tiro. Dessa perspectiva temos 

uma alusão aos produtos midiáticos norte-americanos, mas principalmente a 

Disney e seu envolvimento a práticas que escapam a esfera do lúdico. Tal prática 

foi muito difundida na Segunda Guerra Mundial e a propaganda envolvendo o 

Pato Donald (VELASCO, 2009). 

O último desenho animado trazido às luzes dessa breve análise é “O 

Milionário” do ano de 1963 (canto inferior direito). Na trama um buldogue sofre 

um acidente automobilístico juntamente com sua dona. Infelizmente a senhora 

não resiste aos ferimentos e vem a óbito, mas o cãozinho sobrevive. Durante a 

abertura do testamento uma grande surpresa: todos os bens que a falecida 

possuía foram imediatamente transferidos para o seu animal de estimação. 

Agora como milionário, o animal de estimação passa a ter comportamento mais 

humanizado, se envolvendo com a elite endinheirada de Nova York. Com o 

passar do tempo o buldogue parte em direção a política. Estimulado pelo poder 

que o dinheiro lhe ofereceu, o animal de estimação passa a atuar ligado a pautas 

especificas ligadas claramente ao seu novo grupo social. Temos como exemplos 

dessa empreitada o incentivo à guerra e a produção de armas principalmente as 

atômicas, a reprovação do fim da política colonialista nos territórios africanos e 

o discurso para o desenvolvimento das tecnologias na indústria aeroespacial 
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norte-americana, que no momento da produção da animação era claramente 

derrotada pelos avanços soviéticos.  

O antagonista então consegue galgar um brilhante caminho na política 

colocando em prática seu terrível discurso de ódio. Primeiramente ele vence as 

eleições e chega à câmara dos deputados e posteriormente ao senado. No fim 

da animação, como num passe de mágica, o então deputado perde seu dinheiro 

e torna-se um cão normal saindo de cena com o rabo entre as pernas. O 

momento escolhido para representar a animação na figura três, que se encontra 

no canto inferior do lado direito, o pequeno milionário enfurecido direciona 

palavras de ódio contra a população. Os manifestantes pediam por paz e o fim 

da guerra no planeta. Os outros personagens na cena, que também estão na 

janela, fazem parte do “clube dos milionários de Nova York” e podemos ver que 

são incentivados pelo cãozinho a atacar verbalmente a multidão. 

 

5. Conclusões 

Antes de adentrarmos diretamente nas considerações finais é importante 

ressaltar que esses resultados ainda são preliminares, visto que a pesquisa 

ainda encontra-se em andamento. Mesmo assim é importante ressaltar os 

avanços já conquistados até o momento. 

O primeiro ponto que se destaca na nossa análise foi que apesar do disco 

dois intitulado de “Bárbaros Fascistas” recebeu dezoito animações, o maior 

quantitativo de animações por disco da coletânea, a temática envolvendo o 

socialismo, seja representado na figura da revolução, da propagação ou do 

desenvolvimento, é a que mais se encontra presente. Pudemos perceber esse 

dado devido a freqüência em que o elemento surge nas produções, cerca de 

quarenta e oito por cento. Essa questão mostra o quão é importante avançarmos 

além dos “rótulos” originais colocados pelos produtores. As abordagens 

propostas para os discos na coletânea muitas vezes não retratam elementos que 

estão presente fortemente em determinadas animações como o racismo explicito 

na animação “Senhor Twister” (1963) e a subjugação do papel da mulher na 

sociedade capitalista em “O Acionista” (1963). 

Agora já em relação à concentração das animações durante os governos 

soviéticos temos uma concentração durante os governos de Joseph Stalin 
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(1927-1964) e de Leonid Brejnev (1964-1982), uma vez que esses períodos 

contêm cerca de noventa por cento do produto midiático em questão. O número 

produtos atribuído aos demais governos são muito inferiores. A justificativa se 

daria pelo fato de maior permanência desses dois líderes no governo, mas a 

explicação não é tão simples assim. Dentro da nossa observação também 

encontramos um hiato de nove anos, dentre os anos de 1950 até 1959. O que 

essa pausa quer dizer ainda não é muito claro no momento, mas é possível 

observar uma seleção das animações que por algum motivo preferiu não incluir 

esses produtos 23. Seria uma falta de produção? É uma hipótese improvável. 

Não temos informações oficiais sobre a interrupção dos processos de produção 

no estúdio moscovita nesse momento, o que em caso contrário poderia ser 

determinante na nossa análise. A única dificuldade apresentada na história da 

Soyuzmultfilm, em termos de produção, aconteceu nos anos da Segunda Guerra 

quando muitos funcionários foram para os campos de batalha, inclusive os 

próprios animadores. Mesmo assim como podemos ver na análise, o período da 

Segunda Grande Guerra foi o segundo maior período de produção dentro na 

Animated Soviet Propaganda, em relação aos títulos. 

Pode ser que tenha acontecido problemas em relação a conservação dos 

soviéticos ou até mesmo restauração feita pela Film by Jove no momento em 

que adquiriu o acervo. Uma hipótese levantada em relação a essa ausência é de 

que a produtora norte-americana optou pela não inclusão do material como 

forma de não retratar a desestalinização que ocorreu após a morte do ditador 

Josef Stalin em 1953. Até o presente momento os contatos feitos com os 

estúdios tanto soviéticos quanto norte-americano não obtiveram retorno.  

Mesmo que ainda seja necessária muitas análises de diferentes 

perspectivas e sobre diversos outros ângulos, o caminho trilhado até aqui 

ajudarão futuramente a compreender como essa reorganização proposta pela 

 
23 Do mesmo modo que a presença demonstra um sentido significativo no material avaliado, a 
ausência pode indicar, em algum sentido, o bloqueio intencional de determinado elemento. Mas 
o elemento que mais deve ser observado em uma análise, de acordo com a autora, é a 
“frequência”. O que se pode observar de imediato é que a importância da unidade de registro 
aumenta de acordo com o aparecimento desse fator. Vale lembrar que a frequência nem sempre 
está ligada à maior aparição em determinado material. Essa questão pode ser mais complexa 
quando falamos de “frequência ponderada”. A grande diferença nesse tipo de situação é que 
devemos observar a intensidade que determinados fatores aparecem durante as unidades de 
ação (BARDIN, 2009, p.108-109). 
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Film by Jove do material impactam a forma de se assistir e interpretar essas 

produções soviéticas. 
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