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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 
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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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O “Fenômeno Collor” na mídia: o ator, o palco e o espetáculo 
político  

 
Gabriella Campos Canuto1 

 

Introdução 

 Lembrado como um dos momentos mais peculiares da história política 

brasileira, o pleito de 1989 suscita inúmeros debates acadêmicos acerca da 

interface mídia e política. São muitas as nuances que compõe a complexidade 

desse momento: foi a primeira eleição direta após quase trinta anos de regime 

de exceção; a primeira realizada em dois turnos e que permitia o direito ao voto 

para os analfabetos e, ainda, a primeira disputa realizada num contexto de ampla 

inserção da mídia eletrônica nos meios de sociabilidade. Nosso objetivo aqui é 

lançar luz para o “fenômeno Collor” a partir de um viés historiográfico, que 

contemple a análise de fontes audiovisuais a partir de uma metodologia própria 

e específica, pautada nos estudos sobre registros telejornalísticos (PALHA, 

2017) e campanhas eleitorais (ALBUQUERQUE, 1999). A partir do exame das 

fontes, busca-se evidências que comprovem nossas hipóteses acerca do enlace 

mídia e política, baseado na ideia de uma interinfluência entre esses dois 

campos. Desse modo, nossa análise privilegia não somente a atuação dos 

veículos comunicacionais eletrônicos neste processo, bem como o papel do 

próprio ator político Fernando Collor de Mello como um grande fator de influência 

para o resultado dessa disputa.  

Para iniciarmos nossos debates, recorreremos à Rubim e Azevedo (1998, 

p. 189 – 216) e suas considerações acerca dos estudos produzidos sobre a 

comunicação e sua relação com o político. Segundo os autores, o processo de 

redemocratização que o país vivia ao fim dos anos 1980, com o encerramento 

definitivo do regime militar, foi um dos responsáveis por impulsionar a eclosão 

de pesquisas relacionadas a essa área dentro da Academia. É fato que o período 

ditatorial impulsionou o mercado de comunicação, através das concessões 

cedidas para canais de televisão e de rádio pelo Estado. Durante esse período, 

inclusive, pôde-se observar a popularização dos aparelhos de TV no Brasil, que 

se consolidou como a principal fonte de informação na sociedade.  

 
1 Graduada em História – Licenciatura pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ). 
Orientação pela Prof. Dr.ª Cássia Rita Louro Palha (UFSJ – DECIS). 



9 
 

Ainda que a “socialização da TV” tenha sido, em certa medida, fruto da 

atuação militar, a redemocratização abriu margem para examinar essas duas 

esferas – mídia e política – de maneira interligada, por alguns motivos: primeiro, 

os autores (RUBIM; AZEVEDO, 1998, p. 190 – 192) consideram que com um 

maior alcance da televisão nos lares brasileiros, o jogo político se reestruturou 

na medida em que o contato eleitor-candidato deixou de ser feito no corpo-a-

corpo e em espaços físicos delimitados para acontecer por intermédio da mídia 

eletrônica, numa arena de disputa aberta à todos. Segundo porque, com a 

redemocratização, voltaram-se as eleições diretas, jogando luz para esta 

interface, antes velada pela censura militar. À vista disso, o primeiro pleito 

democrático acontecia, após quase trinta anos, em um contexto muito distinto 

desde a última em 1960. O desenvolvimento da comunicação trouxe consigo 

novas formas de sociabilidade que acabaram por aniquilar a exigência da 

presença física como requisito para a participação em eventos de qualquer 

espécie, inclusive políticos. Assim, a eleição de 1989 teve como palco de disputa 

não os comícios partidários, antes realizados em locais públicos, ou a campanha 

feita através do contato presente; a propaganda política, agora, se dava pela 

televisão. 

Para além deste novo contexto midiatizado, outro ponto ajuda a compor 

este complexo caleidoscópio da redemocratização brasileira: a profunda 

instabilidade política e econômica. Após a vitória de Tancredo Neves (MDB) nas 

eleições indiretas de 1985, o político mineiro faleceu antes de tomar posse. Seu 

vice, José Sarney, assumiu em seu lugar.  

 A chegada do maranhense à Presidência foi conturbada (PRADO, 

MIYAMOTO, 2007, p. 71). Sarney já era um velho conhecido no meio político, 

principalmente devido à sua raiz oligárquica e conservadora, que desagradava 

tanto os oposicionistas do governo militar quanto a sociedade civil. Ademais, com 

a alta dívida externa deixada pelos militares e a inflação chegando a 271% 

(PRADO, MIYAMOTO, 2007, p. 71), os planos econômicos implementados pelo 

novo presidente – como o Plano Cruzado I e II – não foram capazes de tomar as 

rédeas da economia e frear a recessão, pelo contrário: a inflação continuou a 

subir e alguns serviços básicos, como a eletricidade, subiram de preço 

exponencialmente.  
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A impopularidade de Sarney, portanto, crescia concomitantemente com 

os seus fracassos, abrindo margem para que figuras políticas se aproveitassem 

dessa onda de rejeição, ao usarem como estratégia política os constantes 

ataques ao então chefe do Executivo, de modo a alavancarem suas figuras e 

influências entre o eleitorado, em um momento de profunda crise econômica e 

de falta de lideranças políticas no país. Dentre essas figuras, estava Fernando 

Collor de Mello.  

 

 

2. O pleito de 1989 

A primeira eleição presidencial direta após a redemocratização contou 

com um número recorde de candidaturas, vinte e duas ao todo. Muitos partidos, 

ao fim da ditadura, saíram da clandestinidade imposta pelo regime e puderam 

lançar seus candidatos. Três nomes alcançaram as primeiras colocações: 

Fernando Collor (PRN), Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Leonel Brizola (PDT), 

respectivamente.   

Ao analisarmos os dados das pesquisas de intenções de voto nos meses 

iniciais de 89, podemos constatar alguns fatos importantes. Primeiro, a 

colocação dos candidatos no mês de março se configurava da seguinte maneira: 

Lula tinha 15% de intenções de voto, Leonel Brizola com 17% e Collor, 9%. 

Venício de Lima (1990), que trabalha com a hipótese de uma vitória antecipada 

de Collor – uma vez que, alcançado a primeira colocação, o candidato nunca 

mais decaiu do posto –, nos chama a atenção para o gigantesco salto que o 

candidato do PRN alcançou nas pesquisas nos meses seguintes: Collor vai de 

9% de intenções de voto em março para 43% em junho, enquanto seus outros 

concorrentes se mantiveram praticamente com a mesma porcentagem. Para o 

autor, esse salto pode ser explicado através do conceito de CR-P2 (Cenário de 

Representação Política) construído pela mídia, sobretudo a TV (LIMA, 1990, p. 

219). Ainda que as considerações de Lima sejam fundamentais para aqueles 

que se aventuram no estudo da interface mídia-política, faz-se necessário 

 
2 O autor entende o CR-P como um “espaço específico de representação da política nas 

"democracias representativas" contemporâneas, constituído e constituidor, lugar e objeto da 

articulação hegemônica total, construído em processos de longo prazo, nos e pelos mídia, 

sobretudo na e pela televisão.” (LIMA, 1996, p. 245).  
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compreender as ações empregadas pelo próprio ator político Fernando Collor 

em sua estratégia de marketing, que o favoreceu a conquistar a vitória. 

 

 

3. Quem é Fernando Collor de Mello? 

Collor teve seu primeiro contato com a política em 1979, quando foi 

nomeado prefeito biônico de Maceió, pela ARENA. Depois, foi deputado federal 

por Alagoas, pelo PDS (Partido Democrático Social) e governador do Estado 

pelo PMDB. Enquanto prefeito e deputado, Collor detinha de uma trajetória 

política inexpressiva, à vista de que ingressou nesse meio apenas para atender 

às demandas de sua família (CONTI, 1999, p.63). Contudo, na campanha para 

o Governo estadual, ele começou a delinear seu ator político e a se destacar. 

Realizou diversos comícios ao longo de todo o território, pregando contra a 

corrupção. Melo (2007) nos conta que “Discursando contra a corrupção e altos 

salários no Estado, foi interrompido por alguém que na assistência concordando, 

gritou: ‘Marajá!” (2007, p. 110). Os marajás seriam os corruptos, os que recebem 

sem trabalhar, que tiram os direitos dos pobres. O estado de Alagoas contava 

com milhares de funcionários públicos que sequer compareciam ao local de 

trabalho, fruto de contratações ilegítimas feitas pelos antecessores no cargo. 

Estava, portanto, cunhado o termo que Collor usaria incessantemente para 

apontar as mazelas do país: os culpados eram os marajás, e ele seria o herói de 

prontidão para caçá-los. O “marajaísmo”, portanto, tornou-se o pilar dos 

discursos do candidato, fosse para o Governo ou a Presidência.  

Sua estratégia de marketing pode ser sintetizada em três pontos 

fundamentais, como aponta Melo (2007, p. 109): explorar a imagem de “caçador 

de marajás”, que protegeria os “descamisados” e os “pés descalços"; os 

constantes ataques à adversários, principalmente contra o governo Sarney, visto 

a baixa popularidade do presidente – para Collor, o governo seria a raiz do 

“marajaísmo” e, “ao bater no Sarney, ele na verdade batia em toda a classe 

política, que estava em baixa”3. Por fim, Collor acrescentou o apelo à 

modernidade e ao progresso. Todos os discursos do candidato foram baseados 

 
3 Entrevista com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, em 25 de maio de 2001 (MELO, 
2007, p. 109). 



12 
 

nesses três pilares, que eram facilmente assimilados pela massa, principalmente 

pois envolvidos em um tom messiânico e demagogo.   

 Não demorou muito para que o candidato collorido conquistasse cada vez 

mais notoriedade, tanto do público quanto da mídia. Com a população, a tônica 

do discurso era a da coletividade, o “nós contra eles”4; já para conquistar as elites 

e o empresariado, o neoliberalismo entrou em campo, com o apelo ao livre 

mercado e abertura comercial. Collor moldou-se, na verdade, para atender a tais 

demandas: encomendava pesquisas de opinião sobre qual o perfil de um 

candidato ideal, ou quais os maiores problemas do país. A partir das respostas 

obtidas, definia os contornos de seu personagem político com mais propriedade. 

Carlos Lins da Silva (1990, p. 122-126) considera que um dos fatores 

responsáveis pela vitória do candidato foi a construção de uma imagem de 

renovação e transformação, que criou uma identificação direta com a nação 

brasileira, principalmente porque, em quase todos os seus discursos – fossem 

comícios ou propagandas políticas do HGPE –, Collor tentava se atrelar à 

símbolos e valores unificadores da sociedade. A estratégia funcionou, e Collor 

venceu a corrida presidencial com 53,03% dos votos válidos no segundo turno.  

 

 

4. Apontamentos Metodológicos  

Ao trabalhar com fontes audiovisuais, o historiador precisa estar atento à 

especificidade desse tipo de registro, em especial à sua linguagem. Por ser algo 

relativamente novo para nosso campo, se comparamos à tradição dos 

documentos escritos como fonte oficial para o historiador, o audiovisual exige um 

olhar analítico diferente para ser compreendido. Napolitano aponta para essas 

particularidades em seu escrito “Fontes audiovisuais – A história depois do 

papel” (2008). No caso da televisão, o maior desafio consiste na memória volátil 

das produções, em que os registros mais antigos ficam nas mãos da própria 

emissora, não sendo, muitas das vezes, acessível ao público. Deve-se, ainda, 

considerar a linguagem técnica/estética de cada produção, que é específica em 

cada tipo de fonte, no momento de tecer suas considerações; caso contrário, 

corre-se o risco de uma análise pouco aprofundada. 

 
4 Ver capítulo 4. 
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Considerando nossa primeira fonte a ser analisada, um comício de 

Fernando Collor em 19865, transmitido pelo telejornal Globo Repórter, faz-se 

necessário adentrarmos no campo da metodologia de análise de fontes 

telejornalísticas. Palha (2017) joga luz para importantes concepções que o 

historiador deve ter em mente ao trabalhar com esses registros. Primeiro, não 

podemos desconsiderar o papel fundamental que a mídia eletrônica exerce na 

disseminação e socialização de fatos e notícias, o que a torna um elemento 

central nos jogos de disputa por memória. Para entender os mecanismos que 

envolvem a lembrança e o esquecimento, a decodificação da linguagem técnica 

televisiva se torna essencial na apreensão das mensagens por ela veiculadas, 

ou seja, forma e conteúdo andam juntas nessa espécie de análise. Palha vale-

se das considerações de Stuart Hall (2003) para aprofundar sua análise: de 

acordo com o autor, os veículos televisivos utilizam “sentidos dominantes ou 

preferenciais" (2003, p. 396-398 apud PALHA, 2017, p. 242) na construção de seus 

produtos, ou seja, determinadas narrativas veiculadas por esses canais que, na 

tentativa de formação de consenso, invocam referências que vão de encontro ao 

“senso comum”; contudo, esses sentidos dominantes mostram sua 

vulnerabilidade quando absorvidas através das percepções individuais dos 

sujeitos. Essas observações dizem respeito ao conteúdo das mensagens; já 

sobre a forma – a linguagem técnica –, Hall atribui “o momento da produção 

como o espaço em que são permanentemente construídas as práticas da rotina 

de trabalho, do conhecimento institucional, dos conceitos profissionais e das 

habilidades técnicas de suas equipes.” (2017, p. 243). Em linhas gerais, os 

espaços sociais em que são produzidos esses materiais calcam práticas e 

concepções entre os indivíduos que ali compartilham a mesma linha de 

pensamento, o que fomenta um determinado direcionamento editorial. Tais 

postulados são de sumo valor para determinar alguns princípios iniciais acerca 

do estudo do telejornal enquanto fonte.  

Dentre os aspectos que a análise deve privilegiar, podemos destacar a 

estrutura do programa e os elementos da linguagem audiovisual (recursos 

sonoros e imagéticos). Recorrendo às definições propostas por Palha, 

encontramos, no que se refere à estrutura, as seguintes categorias: 

 
5 No resumo enviado, consta uma informação incorreta: o vídeo analisado, transmitido pelo 
Globo Repórter, é de 1986 e não 1987.  
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a) Lugar e papel dos sujeitos 

b) Narrativa estabelecida com o telespectador 

c) Recortes em reportagens específicas 

d) Grade de notícias e temáticas 

e) Fragmentação seletiva, construção de contextos e sensacionalismo 

f) Edição, montagem e ritmo 

Já sobre os recursos sonoros e imagéticos, temos uma gama de artifícios. 

A autora aponta que, apesar da sintonia entre imagem e som nessas produções, 

cada um deve ser analisado separadamente. Sobre a tecnicidade da imagem, 

temos: 

a) Planos e enquadramento de câmera 

b) Iluminação e ambientação do programa 

c) Conjunto de recursos humanos, gráficos e técnicos. 

Já no espectro sonoro, encontramos:  

a) Ritmo e tom de voz dos apresentadores 

b) Relações, comparações ou antíteses 

c) Músicas ou efeitos sonoros 

Sinalizado os pontos que exigem nossa atenção na análise de uma fonte 

telejornalística, partiremos para a metodologia necessária para nossa segunda 

fonte, uma propaganda eleitoral transmitida pelo Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral (HGPE). 

 Afonso de Albuquerque lança luz sobre a função da propaganda eleitoral, 

que seria, em termos gerais, apontar os problemas sociais e apresentar 

sugestões para sua resolução; promover a imagem do candidato, do partido e 

de seus aliados e criticar e atacar adversários (1999, pág. 69). Tendo em vista 

esses pilares, é possível identificar os tipos de mensagem propagados. O autor 

aponta nove estratégias comunicativas, classificadas em três categorias 

principais. A primeira categoria seria as mensagens de campanha, que 

constituem o núcleo dos programas do HGPE (seus objetivos clássicos), e 

consiste em:  

1) Discutir os problemas políticos: essa seria considerada a principal razão 

da existência do HGPE. Aqui, cada candidato apresenta sua proposta 

política para solucionar os problemas sociais. Nem sempre isso se deve 

ao desejo de elucidar a população sobre a plataforma política do 
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candidato, mas sim auxiliar na construção da imagem de político sério e 

competente.  

2) Construir a imagem do candidato: o fator principal é estabelecer uma 

relação de confiança entre o eleitor e a figura do candidato, através da 

exaltação de suas qualidades pessoais, a associação do candidato a 

valores interessantes para a população e apresentar seus feitos 

passados, de modo a comprovar empiricamente as virtudes do ator 

político. A utilização de símbolos nacionais e/ou religiosos também se 

constitui como uma dessas estratégias.  

3) Ataque a adversários: Em vez de somente associar o candidato a boas 

qualidades, busca-se apontar os defeitos do adversário, como uma forma 

de comparação. Essa estratégia pode se tornar perigosa, uma vez que o 

próprio candidato corre o risco de se expor a contra-ataques dos 

adversários e assume total responsabilidade sobre o conteúdo de suas 

afirmações – que, se não provadas, podem manchar sua caminhada 

política.  

A segunda categoria pontuada pelo autor são os segmentos de 

metacampanha. Tão importante quanto o conteúdo veiculado são as formas 

dessas propagandas, ou seja, as cenas exibidas, os comentários feitos em 

relação à própria campanha do candidato e o seu andamento. Em síntese, o 

segmento de metacampanha teria por finalidade informar o eleitor sobre o 

andamento da mesma, a partir da visão do próprio partido e do candidato, sem 

necessariamente recorrer às informações cedidas pelos veículos de notícias. 

Observa-se nessa segunda categoria as seguintes linhas: 

1) Cenas de campanha: inclui mostrar momentos significativos da trajetória 

do candidato, enaltecendo sua candidatura. Esses momentos podem ser 

comícios, carreatas, recepções em aeroportos, entre outras situações que 

mostram efetivamente sua relação com o eleitorado – privilegia-se as 

imagens em que constam as multidões efervescidas.  

2) Comentários sobre sondagens: aqui, utiliza-se as pesquisas de opinião 

para legitimar a candidatura e apontar as chances de vitória – essa 

legitimação vem apoiada no suposto caráter científico dessas pesquisas. 

Entretanto, há dois tipos de discurso que o candidato pode adotar: se 

estiver com índice favorável, os dados apresentados das pesquisas são 
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incontestáveis, absolutos; se apresentar uma baixa popularidade, os 

resultados são questionados e sua veracidade é posta em xeque.  

3) Pedagogia do voto: Visto o número expressivo de analfabetos e 

semianalfabetos no Brasil, as campanhas destinam um tempo ao ensino 

da utilização da cédula eleitoral. O objetivo não é ensinar o eleitor a votar, 

mas sim a votar em um candidato específico.  

Por fim, a terceira categoria concentra os segmentos auxiliares, que 

falaremos de modo breve. O primeiro seria os clipes políticos, que veiculam os 

jingles das campanhas. “Se constituem, então, como veículos privilegiados para 

a mobilização emocional do eleitorado” (1999, pág. 93). Já o segundo seria as 

vinhetas, que tem por finalidade identificar o programa de cada candidato em 

relação aos demais dentro do Horário Gratuito.  

Nos dois registros que serão analisados, veremos que algumas das 

estratégias pontuadas por Albuquerque estão presentes em ambos os materiais. 

Nas propagandas de Collor, a construção da sua imagem foi um dos motes da 

campanha, sempre visando enaltecer suas qualidades políticas e pessoais. 

 

 

5. O espetáculo político e a opinião pública 

O termo “espetáculo político”, em linhas gerais, tem sido usado para 

definir as transformações que se sucederam no campo político em prol do 

advento midiático, em que os espaços públicos de sociabilidade e os papéis dos 

partidos e seus líderes foram substituídos pela arena da mídia, principalmente 

em relação ao contato com os eleitores. A crescente importância das pesquisas 

de opinião pública no jogo político, concomitantemente com uso abusivo de 

estratégias de marketing também fazem parte desse pacote. O “espetáculo” 

consiste, então, nessa nova forma de se fazer a política, ao utilizar artifícios e 

linguagens próprias da mídia para substituir o que antes era feito no corpo a 

corpo. Para Debord, o espetáculo é “o processo pelo qual as imagens, 

produzidas tecnicamente em grande escala, criam uma nova realidade, 

autônoma em relação à do mundo vivido” (1989: 28 apud ALBUQUERQUE, 

1999, p. 31). Esse processo estaria intimamente ligado com o crescimento 

extremo e desordenado do capitalismo, que inseriu o consumo e a mercadoria 

em um lugar de ocupação total na vida do ser humano.  
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De maneira a aprofundar o debate, Albuquerque aponta para o fenômeno 

do culto à personalidade, que se relaciona com a questão do espetáculo. Como 

em sociedades midiatizadas tudo é dado a ver e a ouvir, algo só é importante 

para o coletivo quando exibido – e quanto mais exibido, mais importante é. Essa 

mudança impactou a maneira como a realidade é assimilada pelos indivíduos, e 

a mídia passou, então, a ser critério sobre como a realidade deve ser exprimida 

e apresentada. O culto à personalidade surge justamente nessa transição, em 

que o espetáculo público se tornou fator determinante para o entendimento do 

real e para medir o valor de algo através da visibilidade. Em síntese, como o 

espetáculo é parte fundamental da vida social, julgar a aparência e as qualidades 

íntimas de alguém se tornou um critério básico de socialização. Albuquerque 

explica  

Na medida em que a personalidade se tornou um critério 
importante de avaliação social, tornou-se essencial para as 
pessoas controlar suas aparências, bem como estar atentas às 
aparências emitidas pelos demais. A vida em público passou a 
se estruturar, então, nos termos de um espetáculo perene, no 
qual o desempenho pessoal dos atores é julgado pela “plateia” 
de espectadores. (1999, p 38) 
 

O apelo ao culto da personalidade e aparência fica evidente no campo 

político, agora midiatizado. Questões importantes relativas à política, aos 

partidos e aos atores, antes realizados através da presença e do discurso, foram 

substituídos pelos simulacros de realidade exprimidos pelos medias através do 

culto à figura do político e da reprodução em massa da sua figura, de modo a 

tornar possível o julgamento de sua aparência. 

 
O Espetáculo Político se afigura como uma reorganização da 
dinâmica da política em torno de novos princípios. Em especial, 
o princípio da representatividade, que tradicionalmente tem 
servido de fundamento para as democracias ocidentais (e para 
os mecanismos das eleições) se torna reinterpretado à luz do 
princípio da simulação. Com base nele, os políticos passam a 
ser interpretado como atores, os demais cidadãos como 
espectadores e o laço que os une, como sendo da ordem do 
espetáculo. (ALBUQUERQUE, 1999, p. 41). 
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6. O eleitorado e a opinião pública  

São muitas as tentativas de impor um padrão para o comportamento do 

eleitorado, principalmente quando se tem o intuito de legitimar algo através da 

“opinião pública”. Todavia, a realidade se mostra bem mais complexa quando 

falamos de preferência de votos e a formação do consenso popular. Flávia Biroli 

e Luís Felipe Miguel (2017) utilizam de exemplos práticos para ilustrar a 

imprevisível relação entre a preferência pública e a realidade ditada pela mídia. 

Para os autores, em 1989 – que foi o marco mais expressivo do enlace mídia e 

política – até 2002, os resultados eleitorais seguiam um certo script, em que os 

candidatos cujos meios comunicacionais apoiavam (ainda que indiretamente), 

venceram o pleito. Esse foi o caso de Collor e Fernando Henrique Cardoso, 

sendo o primeiro um favorito por representar uma contrapartida à “ameaça 

esquerdista” promovida pelos outros dois candidatos expressivos; e o segundo, 

por ser “um achado” para a Rede Globo (2017, pág. 25), devido ao alinhamento 

ideológico e plano econômico neoliberal. Até então, esses resultados “só 

confirmaram a centralidade da mídia na indução da decisão do eleitorado” e “os 

meios de comunicação desempenharam um papel crucial na imposição desse 

consenso” (BIROLI; MIGUEL, 2017). Ao final da disputa de 2006, essas teses 

cairiam por terra com a reeleição de Lula, um candidato que nem de longe era o 

preferido dos media, e recebia constantes ataques envolvendo as corrupções de 

seu governo. Esse fato trouxe à tona questões sobre a relação entre a influência 

da mídia e a formação do consenso, as quais Biroli e Miguel consideram 

“simplificadoras”, uma vez que, ao falarmos dessa relação, partimos do 

pressuposto que o eleitorado é um conjunto homogêneo; segundo, porque se 

pressupõe que a mídia é reduzida aos “principais conglomerados comerciais e 

tratados como bloco monolítico” (BIROLI; MIGUEL, 2017, p. 27), 

desconsiderando a complexa rede de circulação de informações a qual não se 

pode controlar por completo.  

Para aprofundar o debate, os autores sinalizam para o fato de que, 

primeiro, é preciso perceber que “expressões como ‘o eleitorado’ ou ‘a opinião 

pública’ tendem a apresentar como unidade aquilo que pode, no máximo, ser 

entendido como o resultado de pressões conflitantes.” (BIROLI; MIGUEL, 2017). 

O primeiro pressuposto para entender se há ou não influência da mídia na 
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opinião pública – ou qual o nível de influência que a mesma exerce – é levar em 

consideração a posição social dos eleitores, ou seja, 

 

Trata-se do entendimento de quanto e como classe social, nível 
educacional, poder de compra, lugar de moradia, sexo, raça, 
geração, relação com religiões organizadas e outras clivagens 
contam na definição do voto. Se essas variáveis pesam, pode-
se presumir que as mesmas informações despertam graus de 
atenção e ganham sentidos diferentes para indivíduos 
diversamente situados. (2017, p. 27-28) 
 

Para os autores, portanto, a partir do meio de sociabilidade que o indivíduo 

provém, suas compreensões sobre “o que está em jogo na disputa política” 

passam pelo seu filtro de subjetividade, tornando-os “diferentemente atentos e 

[...] diferentemente permeáveis às narrativas que compõe o ambiente 

informacional em que estão inseridos.” (BIROLI; MIGUEL, 2017).  

Premissas pouco aprofundadas limitam o entendimento em relação à 

influência da mídia na opinião do eleitorado, no entanto, não é viável desprezar 

o impacto que os veículos tradicionais de informação exercem no meio público. 

O problema reside justamente em supervalorizar a atuação dos canais de 

comunicação, desconsiderando o papel dos sujeitos no processo de formação 

de consenso, que é em sua essência muito mais complexo e desafiador. O 

conglomerado midiático difunde, sim, um discurso que tem por característica ser 

homogeneizante, mas sua recepção da mensagem não pode ser encarada da 

mesma maneira.  

Falando ainda sobre a opinião pública, não poderíamos deixar de 

mencionar a pertinente obra de Pierre Bourdieu (1973) acerca do tema. O autor 

busca tecer uma rigorosa análise sobre o funcionamento das ditas pesquisas de 

opinião e seus reflexos não apenas na sociedade, mas também sobre a 

sociedade. A partir de três postulados, Bourdieu coloca em xeque algumas 

teorias que estariam implícitas ao se falar sobre opinião pública: a primeira, de 

que todos possuem uma opinião ou são capazes de produzir uma; segundo, de 

que todas as opiniões têm valor; por fim, a ideia de que existe um consenso 

acerca das problemáticas apresentadas. Mesmo quando o instituto que promove 

tais pesquisas se compromete a realizá-las com o devido rigor técnico, o que se 

pode perceber é um enviesamento das respostas obtidas através das perguntas 

feitas. Para elucidar, vamos tomar de exemplo uma pesquisa de opinião 
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realizada entre os dias 2 e 3 de setembro de 1989 pelo instituto Datafolha (1989), 

cujo título é “Intenção de voto para presidente VI – Cultura política I – 1989”. Na 

questão nº25, lê-se:  

“O que seria melhor para resolver os problemas do país?” 

1. “A atuação de um líder que coloque as coisas no lugar” 

2. “A participação do povo nas decisões importantes do governo” 

3. “As duas coisas” 

4. “Outras respostas” 

5. “Não sabe” 

Primeiro, não fica claro para o entrevistado quais são, especificamente, 

essas “coisas” que deveriam ser colocadas no lugar; segundo, parte-se do 

pressuposto de que os problemas do país podem ser resolvidos através dessas 

duas simples colocações – a atuação de um líder e a participação pública na 

política –, sem levar em conta as inúmeras variáveis que compõe um sistema 

político democrático e suas respectivas atuações na resolução de problemas. 

Bourdieu afirma que 

 
As problemáticas que são propostas pelas pesquisas de opinião 
se subordinam a interesses políticos, e isto dirige de maneira 
muito acentuada o significado das respostas e, ao mesmo 
tempo, o significado dado à publicação dos resultados. Em seu 
estado atual, a pesquisa de opinião é um instrumento de ação 
política; sua função mais importante consiste talvez em impor a 
ilusão de que existe uma opinião pública que é a soma 
puramente aditiva de opiniões individuais; em impor a ideia de 
que existe algo que seria uma coisa assim como a média das 
opiniões ou a opinião média. A "opinião pública" que se 
manifesta nas primeiras páginas dos jornais sob a forma de 
percentagens (60% dos franceses são favoráveis à...), esta 
opinião pública é um artefato puro e simples cuja função é 
dissimular que o estado da opinião em um dado momento do 
tempo é um sistema de forças, de tensões e que não há nada 
mais inadequado para representar o estado da opinião do que 
uma percentagem. (1973, p. 3) 
 

Líderes políticos, de maneira geral, utilizam as pesquisas de opinião como 

um instrumento de legitimação de sua conduta ou das relações de força que 

exercem nas instâncias em que os cabem. Por isso, cada vez mais, é comum 

vermos agentes políticos afirmando que “a opinião pública está conosco!” como 

uma forma de dissimular a realidade, ou seja, construir uma ideia de que existe 

um consenso unânime acerca de uma problemática específica e que o povo está 

de acordo com suas práticas. Quando se pergunta “você é favorável a este 
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candidato?”, caso a maioria das respostas obtidas seja “sim”, o próprio candidato 

usará essa informação para trazer legitimidade a sua candidatura, como se 

aquele resultado refletisse a verdadeira vontade popular. O problema maior 

reside justamente em como esses resultados são obtidos: de acordo com 

Bourdieu, o primeiro postulado de que “todos têm uma opinião” faz com que os 

institutos de pesquisa ignorem as não-respostas, que por vezes podem alcançar 

uma porcentagem muito maior do que as respostas. Utilizando o exemplo dado 

acima, se 30% da população é favorável ao candidato, 20% se dizerem contra e 

os outros 50% não souberem ou não responderem, o resultado que se tem é de 

que a maioria está a favor – essa lógica é aplicada também em relação aos votos 

numa eleição, em que frequentemente se ignoram os votos brancos ou nulos.  

Como as margens para interpretações das perguntas numa pesquisa de 

opinião são extensas, o resultado obtido depende mais do objetivo de quem a 

produziu do que de fato das pessoas entrevistadas. É certo afirmar, que qualquer 

pesquisa que visa mapear o pensamento público, traz consigo – ainda que nas 

entrelinhas – o interesse de grupos dominantes, e uma tentativa de representar 

o que seria a chamada opinião pública. Sobre isso, Chartier (1991) afirma que 

toda representação está no bojo de disputas ideológicas, e estas estão 

relacionadas ao modo como em diferentes lugares e tempos a realidade social 

é construída. Estando em meio a disputas, essas representações nunca são 

neutras, apesar de aspirarem a neutralidade. No caso das pesquisas de opinião, 

o que se busca é uma representação do imaginário social, da vontade popular, 

criando uma dissimulação da realidade em prol de interesses que não são os 

mesmos interesses públicos.  

Relacionando as considerações acima com nosso objeto de pesquisa, 

Collor encomendava – por conta própria – sondagens de opinião sobre temas 

que viriam a ser importantes para sua campanha, como “qual o perfil de um 

candidato ideal” ou “quais os maiores problemas do país”. A partir das respostas 

obtidas, o candidato se moldava à expectativa popular e adequava seu discurso. 
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7. Análise das fontes  

Tomaremos como fonte dois materiais audiovisuais; o primeiro, um comício 

realizado por Collor no município alagoano de Limoeiro de Anadia em 1986, na 

campanha para governador. O vídeo, disponibilizado pela Profª. Drª. Cássia Rita 

Louro Palha, foi transmitido na rede de TV aberta no programa Globo Repórter 

e conta com 1 minuto e 44 segundos de duração.  

 Collor protagonizou um emblemático episódio neste comício em questão. 

O então deputado, que lançou sua candidatura a governador a pedido do pai, 

viajava de cidade em cidade por Alagoas realizando passeatas e provocando 

aglomerações. Ainda que em 1986 sua projeção não contava com o 

reconhecimento nacional, no âmbito provinciano o caçador de marajás já era 

uma figura conhecida e bem quista. Em uma dessas viagens, cujo destino era 

Limoeiro do Anadia, Collor foi informado de que, durante o comício, assassinos 

de aluguel – contratados supostamente por rivais políticos do estado – estariam 

à vigia prontos para matá-lo. O episódio, transmitido pelo telejornal da Rede 

Globo, ficou marcado na carreira política de Fernando Collor pelos notáveis 

simbolismos utilizados. Vamos, agora, a uma análise mais aprofundada.  

O vídeo se inicia com o repórter Domingo Meirelles (00:00 – 00:20s) em 

frente a um monumento da cidade de Maceió, localizado numa praça. A câmara, 

que está em plano aproximado, foca na figura do repórter deixando o cenário em 

segundo plano. Segue a transcrição da chamada:  

 

 
Durante a campanha política de 1986, pelo interior do estado, 
ele foi ameaçado de morte quando chegava à cidade de 
Limoeiro de Anadia, a mais ou menos 100km aqui de Maceió. O 
vereador foi avisado ainda na estrada de que seis pistoleiros 
contratados para matá-lo, esperavam por ele na pracinha 
principal. 
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Figura 1 - Domingos Meirelles frente ao monumento em Maceió, introduzindo a 
matéria. (00:00 – 00:20s) 

Fonte:<https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6B
q_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s>  

 

A postura ereta e as gesticulações de Meirelles – olha para os lados, 

aponta para determinadas direções –, junto à narração, transmite uma sensação 

de suspense e veracidade, em sintonia com a tônica incisiva e acelerada de sua 

fala que, tecnicamente, é um relato. Para o espectador mais desatento, o que dá 

a entender é que de fato haviam homicidas ali, a ameaça era real; entretanto, 

algumas análises (ALBUQUERQUE, 1999, p. 143) consideram essa ameaça 

como inexistente, visto a ausência dos suspeitos no registro audiovisual. Como 

vimos no capítulo sobre metodologia, a escolha de enquadramento e angulação 

de câmera não é por acaso: ao centralizar a imagem no jornalista, do tronco para 

cima, entende-se que se trata de uma notícia séria, cuja atenção precisa estar 

voltada somente para aquilo, sem distrações. Além disso, o repórter tem, 

implicitamente, o papel de comandar a narrativa que constrói o caráter de 

credibilidade da informação, típica do formato telejornalístico. O conjunto da 

imagem com o discurso sinaliza que há por vir uma história tensa, mas com 

reviravoltas. 

A próxima cena (00:21 – 00:24) corta para Collor no comício em Limoeiro. 

Vestindo camisa social azul e com os cabelos molhados – aparentemente chovia 

naquela hora, mas não é possível confirmar o fato nas imagens –, a cena o 

enquadra no parapeito de uma casa, em que se é possível notar apoiadores ao 

seu redor. A câmera, em travelling zoom, move-se pela multidão presente no 

evento em um plano aproximado de enquadramento. Na imagem, é possível ver 

confetes sendo jogados para cima, sugerindo uma movimentação de pessoas 

https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6Bq_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s
https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6Bq_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s
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nas ruas, logo abaixo ao parapeito. Ao fundo, ouve-se uma música que remete 

ao estilo oriental, sendo possível identificar sons de flauta e percussão. Neste 

corte específico, em que é dado zoom no candidato e seus apoiadores, não há 

narração. A composição de cena no geral transmite a sensação de expectativa 

frente à situação anteriormente descrita: como Collor irá reagir à ameaça? O que 

irá dizer e como vai se comportar?  

 

Figura 2 - Collor no comício com a presença de apoiadores, no exato momento 
em que confetes são jogados. (00:21 – 00:24s) 

 
Fonte:<https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6B

q_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s> 
 

Essa cena contém um corte que nos leva a um enquadramento de câmera 

amplo, em travelling, afastando-se da figura de Collor para mover-se entre a 

população presente no comício, que carregavam bandeiras e cartazes em apoio 

ao candidato. Retomando à Albuquerque (1999), o autor entende que a presença 

de apoiadores “tem como função primordial apresentar a campanha do 

candidato como uma caminhada coroada de sucessos.” (1999, p. 85). Essa 

passagem exemplifica muito bem a representação construída ao redor do ator 

político: não só um herói destemido, mas vitorioso, pois estava ali de peito aberto 

e nenhuma fatalidade o acometeu.  

Um pouco antes do próximo corte, Meirelles, narrando em off, diz: 

 
Fernando Collor não se intimidou com essa ameaça. Trepou no 
parapeito de uma varanda e, de peito aberto, sem medo, 
mandou publicamente um recado para os pistoleiros que 
estavam do outro lado da rua. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6Bq_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s
https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6Bq_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s
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O discurso de Collor é, literalmente, uma cena à parte. O foco volta a ser 

o candidato que, em pé, é centralizado na imagem do tronco para cima (00:38s 

– 1min), e sua figura, agora, aparece sozinha. Enquanto fala, sua expressão 

corporal é intensa e enérgica: aponta o indicador para cima como quem profere 

um sermão, enquanto, com a outra mão, segura o microfone. Sua voz é rouca e 

expressa certa agressividade, ao mesmo tempo em que fala pausadamente – 

um ritmo que facilmente remete à retórica de líderes populistas –, gerando um 

certo tipo de entonação de como quem profere verdades “necessárias” e 

“doloridas”. Ao fundo, num volume baixo, ouve-se gritos e aplausos. Segue a 

transcrição do discurso: 

Subo aqui neste patamar porque hoje, ao chegar na entrada 
dessa cidade, fui avisado por companheiros nossos, que nós 
não faríamos uma passeata pelas ruas desse município. E além 
disso, fomos informados que eu corria risco de vida, porque 
capangas assalariados daqueles que acham que isso aqui é um 
terreno de sua propriedade... estariam... estariam preparados 
para atentar contra minha vida. Faço questão de aqui me postar 
para ser talvez um alvo mais fácil para as balas assassinas 
daqueles que deixarão o estado de Alagoas em paz a partir de 
março do ano que vem. 

 

Figura 3 - Collor em pé no parapeito enquanto discursa. Atrás, um cartaz de 
sua campanha. (00:38s – 1min) 

 
Fonte:<https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6B

q_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s> Acesso em: 3 mai. 2022. 

 

Pela passagem grifada, é nítida a tentativa de construção de um elo entre 

o eleitor e o candidato, em que, para proteger a população, se dispõe a correr o 

suposto perigo. Essa relação de “amizade”, “cumplicidade”, é reforçada ainda 

https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6Bq_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s
https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6Bq_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s
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mais pela reação dos civis ali presentes, que comemoravam a cada frase 

proferida pelo então deputado.  

Após o discurso, o frame é interrompido pela imagem, enquadrada 

distantemente e de maneira fixa, de pessoas navegando de barco ao pôr do sol, 

frente à uma casa de palafita (1:31 – 1:36). O cenário imediatamente remete à 

representação do senso comum sobre os “estados nordestinos”, enfatizado pela 

escolha de apresentar populações ribeirinhas em detrimento de outros cenários 

locais. Em off, Meirelles diz que:  

“Mas essa campanha também foi marcada por manifestações de muito carinho”. 

Em sintonia com a narração, uma música calma toca ao fundo emanando 

uma sensação de paz e, em certa medida, de alívio. Alívio porque, apesar da 

preocupante situação anteriormente descrita, a presença de Collor parece ser 

capaz de restituir a harmonia e segurança do local. O corte em específico nos 

demonstra a beleza e potencialidade do local, visto o apelo estético da imagem 

ao enquadrar a população presente – que, inclusive, carrega bandeiras 

aparentemente favoráveis ao candidato – frente à beleza do pôr do sol refletido 

nas águas. O que se lê é: malgrado os problemas locais, como a violência, essa 

região tão profícua merece uma solução. E a solução é Fernando Collor de Mello.  

 

Figura 4 - Populares são filmados balançando estandartes. (1:31 – 1:36s) 

 

Fonte:<https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6B
q_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s> Acesso em: 3 mai. 2022. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6Bq_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s
https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6Bq_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s
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O quadro a seguir é, de certa forma, uma continuação do anterior. Aqui 

(1:36 – 1:44), nos é mostrado, em zoom, a figura de Collor novamente em meio 

a um comício popular. Trajando as mesmas roupas do discurso realizado no 

parapeito – dando a ideia de continuidade –, carrega, agora, uma criança no colo 

enquanto um de seus apoiadores (não visível na imagem), segura o microfone 

para ele. Na cena, é possível notar, além da presença da multidão, que continua 

a jogar confetes, Collor discursando sobre algo que não nos é audível. A 

narração, em off, continua:  

“[...] Como esta menina de 8 anos, Isabele, que atravessou uma multidão para 

abraçar o candidato à governador Fernando Collor de Mello.” 

Prevalece a mesma música de background da cena anterior, porém ouve-

se aplausos. A presença da garota reforça a relação líder-povo, a ideia de um 

político acessível e que entende as demandas populares, pois as vivencia junto 

deles. 

 

Figura 5 - Collor, segurando uma criança no colo, é centralizado na imagem, 
em enquadramento de câmera próximo. (1:36 – 1:44s) 

 
Fonte:<https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6B

q_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s> Acesso em: 3 mai. 2022. 
 

 Albuquerque considera que o episódio em Limoeiro do Anadia é  

[...] dotado de uma exemplaridade mítica, uma espécie de ato 
fundador, no qual o candidato desafia a morte e renasce como 
um herói, ainda mais poderoso e comprometido com a causa dos 
brasileiros humildes” (p.143) 
 

Existe um reforço proposital de Collor acerca da sua aura heroica, jovial. 

Além do caráter místico, até mesmo dicotômico – a luta do bem contra o mal –, 

https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6Bq_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s
https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=PLH9MYVoy9D37F0meAvX6Bq_8C2uVZPBTc&index=1&t=1212s
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outra ideia é transmitida pelas imagens: a de veracidade. A baixa qualidade do 

vídeo, junto com a má iluminação, cria a ideia de um registro verídico, reforçada 

pela presença de civis no evento. Collor incorporou tão bem seu personagem 

que, no primeiro dia de exibições do HGPE – em 15 de outubro –, sua campanha 

reproduziu o vídeo de 1986, reencenando-a novamente no mesmo local. De volta 

a Limoeiro para a campanha presidencial, Collor relembra o fatídico comício e 

sua narrativa, e, no vídeo da campanha, afirma que estava chovendo, tal qual 

em 1986 – ainda que não fosse possível identificar esse fenômeno em ambos 

os materiais. Albuquerque nos chama atenção para esse comentário sobre a 

chuva, que, sob um olhar distraído, pode não parecer muito significativo, mas o 

autor sinaliza que  

 
O que chama a atenção é a insistência de Collor em confirmar, 
de diversas maneiras, a ocorrência de chuva na ocasião alegada 
pelo candidato, o que sugere que, longe de ser causal, o 
comentário de Collor sobre a chuva desempenhou um papel 
muito importante na sua argumentação. Duas hipóteses podem 
ser adiantadas a este respeito: por um lado, [...] a chuva se 
afigura como um elemento ligação entre esses dois eventos, na 
medida em que reforça o caráter de repetição ritual do sacrifício 
realizado pelo herói Collor na campanha de 1986; outra hipótese 
plausível diz respeito à referência ao contato do candidato com 
os elementos naturais como um elemento dramático que reforça 
suas características heroicas (p. 144). 
 

 A segunda fonte a ser analisada é uma propaganda política do dia 11 de 

novembro de 1989, com 23 minutos de duração e que está disponível na 

plataforma Youtube6. Foi transmitida em TV aberta pelo Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE), no primeiro turno da eleição presidencial. Devido 

à extensão deste registro, serão privilegiados recortes pontuais visando uma 

análise mais objetiva.  

 Nesse momento, o dia das votações para o primeiro turno estava próximo, 

e Collor já havia se consagrado como favorito na disputa, e seu adversário para 

um – talvez – segundo turno já estava quase definido: Lula contava com mais 

intenções de votos àquela altura do que Brizola. Frente a esse cenário, a 

situação exigia de Collor uma postura ainda mais de reforço das suas pautas de 

campanha, que basicamente sempre foram as mesmas desde o início de sua 

 
6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=LL&index=3&t=191s> 
Acesso em: 29 jul. 2021.   
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trajetória política: corrupção, resgate da moral brasileira, inimigos políticos que 

estão no poder, resolução da crise econômica e livre mercado. A retórica 

neoliberal era o que garantia à Collor o apoio das elites e do empresariado – e 

aqui entra o empresariado midiático –; não obstante, a agenda política de Lula 

conseguia encontrar reverberações em espaços sociais importantes, como nos 

sindicatos trabalhistas e entre os estudantes universitários. À vista disso, era 

imperativo que o candidato collorido se mantivesse sempre à frente da disputa. 

 A primeira tomada do vídeo (00-00s – 00:46s) nos mostra Collor em um 

estúdio, sob um fundo escuro, no qual lê-se “20 – Collor”, onde os “L” aparecem 

em verde e amarelo, sua logomarca. Enquadrado fixamente do peito para cima, 

em close – recurso imagético típico de campanhas e telejornais, para dar ênfase 

à mensagem que está sendo transmitida, bem como no sujeito principal da cena 

–, em um tom sério, ainda que complacente, o candidato discursa por 46 

segundos. 

Temos o dever de dar uma resposta a toda população de um 
país, de um país sofrido, que está às vésperas de sua libertação. 
Não, não mais esperamos, você e eu, que eles nos respondam. 
Direito de resposta temos nós, que somos a maioria, e vamos 
exercer este nosso direito, o direito de resposta no próximo dia 
15 de novembro, e nossa resposta será a vitória. Nós somos, 
minha gente, a maioria, e não temos receio, não temos medo... 
Nós temos o nosso voto e é com ele que vamos construir um 
novo Brasil, e que vamos mostrar a todos esses, inimigos da 
democracia, que finalmente, minha gente, chegou a nossa vez. 
 

Figura 6 - Collor, em sua campanha para a presidência no primeiro turno, 
discursa olhando pra câmera, centralizado. (00:00 – 00:46s) 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=LL&index=3&t=191s> Acesso 

em: 3 mai. 2022. 
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Pela sua fala, observamos a dicotomia existente em seu discurso, o “nós 

contra eles”, os bons contra os maus. Essa é uma maneira simplista e 

extremamente vaga de se encarar a instância política, ainda assim, é um artifício 

extremamente eficaz na angariação de apoio popular. À medida em que se 

esvazia o debate, os adversários políticos se tornam inimigos – e inimigos devem 

ser combatidos – e, se há inimigos, há também um herói pronto para derrotá-los. 

Durante esse trecho, nenhuma proposta política do candidato foi apresentada ao 

público. 

Um dos segmentos de metacampanha mais utilizados em qualquer 

programa eleitoral são as análises de pesquisa de opinião. Quando favorável ao 

candidato, os resultados, apresentados como dados absolutos e irrefutáveis, 

podem influenciar aqueles eleitores ainda indecisos, que buscam atribuir uma 

“utilidade” ao seu voto. Além disso, pelo caráter científico que essas sondagens 

apresentam, elas são amplamente empregadas como uma forma de legitimar a 

candidatura. A cena a seguir (3:03 – 3:27), na qual nos é apresentada uma 

pesquisa do IBOPE, nos mostra muito bem como esses questionários são 

utilizados como estratégia de marketing para a validação do concorrente e seu 

partido na disputa. Em off, um narrador diz: 

 
O Ibope foi à Alagoas para saber o que os eleitores pensam de 
Fernando Collor. Vejam os resultados: 81% dos alagoanos 
aprova o governo Collor e 71% pretendem votar em Collor. O 
mais alto índice obtido por qualquer candidato a presidente em 
seu próprio estado. Em Alagoas, Collor sozinho tem mais de sete 
vezes o número de votos de todos os outros candidatos juntos. 
 

Ainda que já fosse bastante conhecido em âmbito nacional naquele 

momento, enfatizar seus feitos enquanto governador de um estado totalmente à 

parte do cenário político nacional era imprescindível para calcar, mais uma vez, 

a ideia de político competente e comprometido. Se Alagoas, um estado pobre e 

oligárquico, que sempre se viu à mercê de políticos corruptos, apoiava Collor 

devido às mudanças por ele empregadas na região, por que não o resto do Brasil 

fazer o mesmo? Devemos considerar, também, que foi no período enquanto 

governador que Collor conquistou sua maior visibilidade, que se consagrou como 

o “caçador de marajás” – logo, é evidente que as ações do governador no seu 

estado seriam transmitidas em suas propagandas. 
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Figura 7 - Gráfico que mostra a porcentagem de intenções de votos do Estado 
de Alagoas para presidente. (3:03 – 3:10s) 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=LL&index=3&t=191s> Acesso 

em: 3 mai. 2022. 
 

 
Figura 8 - Collor aparece com o maior índice de porcentagem de votos, com 

ampla vantagem em relação aos demais candidatos. A sondagem foi feita pelo 
Ibope. Válido ressaltar que esses dados se referem ao estado de Alagoas – no 

âmbito nacional, Collor detinha de 43% de intenções de voto. (3:11 – 3:27). 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=LL&index=3&t=191s> Acesso 

em: 3 mai. 2022. 
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O concorrente ao pleito é o personagem mais importante de uma 

propaganda eleitoral; conquanto, outras figuras, da mesma maneira, detêm de 

um valioso papel nessas produções: os aliados do candidato. Cada um, à sua 

maneira específica, contribui para transferir estima e crédito ao ator político: seja 

um familiar, um amigo, uma celebridade ou outro líder político, o objetivo é 

sempre o mesmo, validar o prestígio da candidatura. Em nossa fonte, temos dois 

momentos em que tais agentes são recrutados para exercer sua influência 

perante o público; um, o que poderíamos classificar como um aliado amigo e 

outra, uma celebridade. No primeiro exemplo, temos Antônio Magri, presidente 

da CGT (Comando Geral dos Trabalhadores), demonstrando seu apoio à Collor 

(15:29 – 15:51): 

 
Por ter conversado com Collor e sentido nele que a modernidade 
pra tirar o trabalhador da miséria em que está, as suas propostas 
me servem e eu aproveito este momento, que é a oportunidade 
que tenho, para dizer à sociedade brasileira: o melhor nome para 
a classe operária, digo em meu nome pessoal, é Fernando Collor 
de Mello. 
 

 

Figura 9 - Antônio Magri, presidente do Comando Geral dos Trabalhadores 
(CGT), demonstrando seu apoio à Collor. (15:29 – 15:51s) 

 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=LL&index=3&t=191s> 

Acesso em: 3 mai. 2022. 

 

Em um cenário que aparenta ser um local de trabalho, com cartazes da 

instituição ao fundo – enfatizando o compromisso com a luta e difundindo uma 

aura de figura respeitável –, o presidente do grupo se coloca como um íntimo 

conhecido de Collor, o suficiente para “dizer, em seu nome pessoal”, tais 
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afirmações transcritas acima. A assistência de Magri vem para convencer os 

setores trabalhistas de que Fernando não é apenas o candidato das elites, dos 

ricos, como também do povo, principalmente do proletariado. Era importante 

conquistar o apoio da classe trabalhadora visto a pertinente influência dos 

partidos sindicalistas – com destaque para o PT – no meio operário, que poderia 

ser um empecilho para vencer a disputa. 

Se os amigos e familiares trazem à tona as qualidades no âmbito íntimo, 

as celebridades, por sua vez, desempenham outro papel, que Albuquerque 

classifica como “mestre de cerimônias”. Assim como o narrador em off, a figura 

midiática dispõe de uma posição de “funcionário da campanha”, dessa vez com 

um nome e um rosto reconhecido pelo público. Na campanha de Collor, vemos 

Cláudia Raia manifestando seu apoio ao presidenciável (15:57 – 16:37): 

 
Minha gente... É assim que ele fala, né? Minha gente, só um 
grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande 
homem. Ele tem dignidade, educação. Ele tem cultura, ele é 
sério, íntegro. Ele é um homem bem nascido que não precisa do 
dinheiro do povo. Ele é o presidente que o Brasil precisa. Ele é 
o presidente que a gente merece. Vamos colorir esse Brasil 
preto e branco, cada um de nós deve e pode colorir. Colorir é a 
esperança. 
 
 

Imagem 10 - Cláudia Raia manifestando seu apoio ao presidenciável. (15:57 – 
16:36s) 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=H5bTCS0h9pA&list=LL&index=3&t=191s> Acesso 

em: 3 mai. 2022. 
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Contrário ao apelo exercido por Magri, aqui Collor não é mais o candidato 

do povo, e sim o candidato diferente do povo, bem nascido e que não precisa do 

dinheiro público, pois já é rico. Essa representação se fundamenta na 

superioridade e autoridade do postulante ao cargo diante do público, reafirmando 

sua posição de competidor mais apto à função perante os demais. Outrossim, 

podemos perceber os resultados cada vez mais explícitos do processo de 

espetacularização da política nesse tipo de exemplo, que faz uso de 

personalidades bem conhecidas de modo a agraciar o candidato com uma 

notoriedade que se pauta na exposição da sua imagem.  

 

 

8. Considerações Finais 

À luz das considerações feitas, percebemos que o vencedor do pleito de 

1989, Fernando Collor, desempenhou importante papel na consolidação e 

reafirmação de seu personagem político. Ao atrelar sua figura aos valores 

nacionais e à modernidade neoliberal, Collor atraiu a atenção de diferentes 

setores sociais, inclusive da mídia, que não deixaria de perceber o surgimento 

desse novo agente no cenário nacional, que recheava as redações com notícias 

e entrevistas exclusivas, além de compactuar com um modelo econômico 

interessante para o conglomerado empresarial.  

O que se extrai de análise vai de encontro aos estudos tecidos por Bourdieu 

(1997), que considera uma inter-relação do campo político e do campo midiático. 

Tem-se, por campo,  

 
espaço social estruturado, um campo de forças – há dominantes e 
dominados, há relações constantes, permanentes, de desigualdade, [...] 
– que também é um campo de lutas para transformar ou conservar esse 
campo de forças. (1997, p. 57). 
 

Assim, nesse campo de forças, o campo político se beneficia do tipo 

específico de poder que a mídia detém, que é o acesso à notoriedade pública – 

prêmio capital para os políticos. (BOURDIEU, 1997, p. 66). Já o campo midiático, 

influenciado pelo campo econômico, recorre à política como instrumento de 

manutenção do seu poder nas suas competências de controle. É certo que o 

candidato obteve certa “vantagem midiática” se comparado a outros, assim como 

também é verdade que sua estratégia de campanha o favoreceu a alcançar tal 
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notoriedade e a cadeira presidencial. Conseguiu atrair para si os holofotes de 

uma mídia que reconquistara sua autonomia, antes cerceada pela censura 

militar, e que participava efetivamente do novo cenário nacional, agora 

redemocratizado. Collor fez política com a lógica da notícia (2007, p. 114). 
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Arquivos de televisão no Brasil: 

memória, patrimônio audiovisual ou esquecimento? 
 

 

Maria Byington1 

Eula Dantas Taveira Cabral 

 

 

Introdução 

Inicialmente utilizado na sociologia, o testemunho oral tornou-se fonte de 

documentos para historiografia, além do texto escrito, a partir de narrativas da 

memória individual, ampliando a escuta do historiador e o registro de vozes diversas 

para a história do tempo presente, a história pública, ou outras leituras, produzindo 

fontes primárias onde careciam registros. 

Em 1998, realizou-se no Rio de Janeiro o X Congresso Internacional de História 

Oral, que, ao reunir renomados historiadores orais para celebrar os cinqüenta anos 

da disciplina,2 tratou de questões teórico-metodológicas e dos desafios que 

vislumbravam para a história oral no Século XXI. Nesta ocasião, ao refletir sobre teoria 

e prática de história oral, Alistair Thompson3 destacou quatro pontos a serem 

observados na virada de século: 1) o reconhecimento de que não há uma maneira 

única de se fazer história oral, uma vez que o processo de entrevista opera dentro de 

sistemas de comunicação culturalmente específicos; 2) “novas reflexões sobre 

memória e história apresentaram outras oportunidades e dilemas à interpretação dos 

testemunhos orais” incluindo lapsos, silêncios e hesitações; 3) crescente importância 

do ato de recordar para o narrador ampliou, permitindo à história oral como ferramenta 

de afirmação e defesa de minorias; 4) com multiplicação de técnicas para registrar 

entrevistas e apresentar história oral, os acadêmicos problematizam aspectos éticos 

e jurídicos das “maneiras como as memórias das pessoas são usadas, ou abusadas, 

na apresentação pública”. (THOMSON, 2000, p. 47)  

 
1  Maria Byington Leite de Castro é mestranda junto ao Programa de Pós-Graduação em Memória e 
Acervos da Fundação Casa Rui Barbosa (PPGMA-FCRB), integra o grupo de pesquisas EPCC-FCRB, 
é pesquisadora de conteúdo audiovisual para programas de teledramaturgia na TV Globo e membro 
da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA). 
2 Segundo a American Oral History Association: “a história oral, como técnica moderna de 
documentação histórica, foi estabelecida em 1948 quando Allan Nevins, historiador da Universidade de 
Colúmbia, começou a gravar as memórias de pessoas importantes da vida americana”. (THOMSON, 
2000, p. 47) 
3 Professor da Universidade de Sussex, Inglaterra e membro do Conselho da Associação Internacional 
de História Oral (IOHA) de 1996 a 2000. 

http://casaruibarbosa.gov.br/mestrado/
http://casaruibarbosa.gov.br/mestrado/
https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc
http://www.abpreservacaoaudiovisual.org/site/
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Ao expor seu ponto de vista desafios à história oral do século XXI, Joutard 

(2000) ressalta a importância de se olhar a história oral em distintos continentes, 

incluindo as iniciativas do Instituto Nacional de Antropologia do México ao final dos 

anos 1950, da Fundação Getúlio Vargas, no Brasil, em meados dos anos 1970. 

Destaca o crescimento do campo com os encontros internacionais dos anos 1970, 

1980 e 1990 realizados nos Estados Unidos e na Europa, até a consolidação da 

presença Latino Americana, trazendo a conferência internacional ao Brasil, em 1998. 

Obviamente, entre os cinco desafios, não constava uma pandemia como a que hoje 

vivemos e impacta diretamente toda a pesquisa científica, incluindo a história oral. 

Afirmando que o primeiro desafio foi transposto ao trazer a conferência para a 

América Latina, o oralista francês continua: o segundo desafio para a história oral é 

permanecer fiel à inspiração original, diante do risco de perda de vitalidade e de 

banalização, após seu reconhecimento no campo científico. Para tal, deve-se: “ouvir 

a voz dos excluídos e dos esquecidos; trazer à luz as realidades "indescritíveis", quer 

dizer, aquelas que a escrita não consegue transmitir; testemunhar as situações de 

extremo abandono”. (JOUTARD, 2000, p. 33) E esclarece que “o oral nos revela o 

"indescritível", toda uma série de realidades que raramente aparecem nos 

documentos escritos, seja porque são consideradas "muito insignificantes" - é o 

mundo da cotidianidade”, neste sentido, as práticas de rotinas diárias referentes ao 

fazer televisivo, nos anos 1960 e 1970, narradas por José Maria atendem a este 

quesito, trazendo a narrativa de uma emissora de televisão nos anos 1960 e 1970 e 

detalhes de seu cotidiano:  

 
[...] o Geraldo Vietri, que era um escritor das novelas, fez 
várias novelas, Nino, o italianinho, ele pediu para mim... Organizar os 
capítulos, guardar, arquivar os capítulos. Aí eu comecei a aprender 
também essa outra parte, de preservar os capítulos em papel e 
mimeografar os capítulos de novela, eu fazia tudo isso.  
 

Como terceiro desafio, Joutard indagava se seria possível evitar a 

fragmentação da história oral, entre uma história oral militante alternativa e outra dos 

historiadores acadêmicos e concorda que não há um único método: “espero que o 

século XXI permita o máximo de análises cruzadas sobre os acervos de pesquisas 

orais das mais diversas proveniências”. Levantando as questões jurídicas em torno 

dos depoimentos e seu reuso, ou não por terceiros, quando disponibilizados em 

arquivos.  (2000, p. 37-38). O quarto desafio apontado são boas práticas para a 
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utilização de novas tecnologias em história oral, cujo marco inicial é justamente o uso 

de gravador permitindo o registro sonoro. Desde então, a história oral lida cada vez 

mais com questões referentes ao uso de tecnologias na organização dos arquivos, 

para sua indexação, conservação e busca, bem como na inclusão dos registros de 

imagem. As reflexões daí decorrentes incluem o uso das novas tecnologias de mídia, 

aproximam historiadores e arquivistas audiovisuais em projetos interdisciplinares e 

também confrontam suas visões. O quinto desafio, para Joutard (2000, p. 44), 

relaciona-se às guerras causadas por disputas narrativas de memória e identidade, 

ressaltando o papel do historiador oralista em sustentar o espírito crítico, o cruzamento 

de fontes, respeitando-se a testemunha individual, ou os grupos. Ao relativizar, ele 

propõe a seus pares: “nós, os historiadores, devemos também reconhecer o caráter 

parcial da verdade que trazemos à tona: estamos longe de exprimir o real em sua 

totalidade” e conclama todos a assumirem sua diversidade.           

Almeida e Rovai (2013, p.3) apontam as inúmeras possibilidades de utilização 

da história oral e das tecnologias de registro e fontes audiovisuais para construção da 

história pública e de uma história do tempo presente que seja mais democrática e 

acessível para além dos muros das academias. E, diante de muitas inquietações, 

convidam à reflexão: “A quem cabe a preservação e o controle sobre as informações 

históricas”?  

Já Santhiago e Magalhães (2020, p.1), ao refletir sobre o trabalho de oralistas 

hoje, em tempos da pandemia, ressaltam que: “Embora o imbricamento entre a 

história oral e o desenvolvimento tecnológico seja claro [...] essa percepção parece 

congelada no tempo”. E discutem “a possibilidade de realização de entrevistas 

conduzidas de acordo com os princípios da história oral no ambiente digital”.  

 

2. Metodologia utilizada 

A escolha por tecnologia de comunicação à distância, deve-se sobretudo à 

emergência sanitária causada pela pandemia de Covid-19, bem como pela distância 

física entre as pessoas, por uma estar em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. A 

pergunta latente - a história oral só pode realizar-se quando dois corpos estão 

fisicamente, presencialmente no mesmo espaço? - permaneceu em suspenso, 

embora problematizada ao longo da disciplina, considerando-se o prazo para 

realização das entrevistas dar-se no momento de aumento dramático de casos, após 

as contaminações ocorridas nas festas de fim de ano, evidenciado já no início de 
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janeiro diante do colapso do sistema de saúde em Manaus. Assim, a pergunta migrou 

de se fazer ou não a gravação online, para qual tecnologia usar e como garantir os 

preceitos da história oral. 

Descartadas outras possibilidades, como a dupla Google Meet com 

StreamYard, por exemplo, amplamente utilizada em eventos acadêmicos recentes, 

optou-se pelo aplicativo ZOOM por diversos motivos, sobretudo pois o narrador estava 

habituado ao aplicativo, de fácil uso e por outras questões técnicas, tais como: a 

qualidade satisfatória de imagem e som, a disponibilidade de ferramenta de gravação 

e sua gratuidade. Por outro lado, sendo gratuito, havia limitação de tempo, cada 

agendamento tem no máximo 40 minutos. Por isso, foram previamente agendados 

dois links de 40 minutos cada, um de 15h às 15h40 e o seguinte de 16h às 16h40, na 

mesma data, dia 13 de fevereiro, na data e horário propostos pelo respondente. A 

"entrevista" realizada de forma remota, por meio do aplicativo de videoconferência 

ZOOM, é, na realidade, uma conversa entre amigos, pois ambos, entrevistado e 

pesquisadora, são membros da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual 

que anualmente tem sua assembleia anual durante a CINEOP, Mostra de Cinema de 

Ouro Preto.  

O convite, o esclarecimento acerca da finalidade da pesquisa e os ajustes de 

data e horário, foram realizados por e-mail, a fim de garantir ao entrevistado toda a 

informação prévia necessária para garantir a confiabilidade à pesquisa. Ainda no 

período pré-entrevista, foi esclarecida a necessidade da gravação, de um 

consentimento informado e da posterior assinatura de um termo de autorização para 

fins de pesquisa, prevendo a possibilidade de reuso, inclusive para outros 

pesquisadores no âmbito da Fundação Casa de Rui Barbosa, visando a possível 

incorporação desta entrevista à produção discente do PPGMA-FCRB, dentro do 

conceito de ciência aberta e alinhado ao conteúdo documental custodiado no acervo 

da instituição, que já dispõe de registros audiovisuais sobre a história da televisão no 

Brasil. Esta entrevista integra-se à pesquisa Arquivos de televisão: acervos, acesso, 

preservação e uso, que terá outros relatos sobre história de vida e trajetória 

profissional no relacionada aos arquivos de televisão no Brasil. 
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3. Entrevista com José Maria Pereira Lopes 

Optou-se pela entrevista de história oral, história de vida do narrador, uma vez 

que José Maria Pereira Lopes, “o Zé Maria da TV Cultura”, como é conhecido por seus 

pares, trabalha em televisão desde 1969, nas emissoras TV Excelsior, TV Tupi, TV S 

(SBT), TV Cultura, e também no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Neste 

sentido, é considerado um narrador privilegiado, posto que vivenciou a história dos 

pioneiros da televisão no Brasil sendo um de seus expoentes. Dos 70 anos da 

televisão brasileira, Zé Maria está vivendo seu 52° ano de dedicação e amor à 

memória televisiva.  

Trabalhando desde 1979 na TV CULTURA, foi inicialmente montador na 

filmoteca e tornou-se gerente do Centro de Documentação da Fundação Padre 

Anchieta (FPA). Ali, no admirado CEDOC da TV CULTURA4 - dando suporte à 

programação das emissoras do Centro Paulista de Rádio e TVs Educativas da FPA, 

atendendo a usuários de todo o Brasil, formando equipes, treinando estagiários e com 

foco na conservação preventiva de mídias e equipamentos - conquistou 

reconhecimento nacional e internacional. Desde 2019, Zé Maria é presidente da 

Associação dos Empregados das Rádios e TV Cultura, ASSERTC, congregando 

funcionários e colaboradores da Fundação Padre Anchieta. Em 2020, após concluir 

sua gestão no CEDOC, setor responsável pelo tratamento técnico, armazenamento e 

recuperação da informação no acervo por mais de quatro décadas, passou a 

assessorar o vice-presidente da TV CULTURA. Zé Maria recebeu vários prêmios, em 

dezembro foi homenageado com o Troféu Aruanda por sua “contribuição na defesa 

da preservação e memória audiovisual brasileira” (Figura 1).  

 

 

 

 

 
4  A página do CEDOC da TV CULTURA está no ar, desatualizada: 
http://cmais.com.br/index.php/cedoc/home 

http://cmais.com.br/index.php/cedoc/home
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Figura 1 – José Maria Pereira Lopes exibe o Troféu Aruanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escolha por tecnologia de comunicação à distância, deve-se sobretudo à 

emergência sanitária causada pela pandemia de Covid-19, bem como por um estar 

em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Para fins de documentação e para viabilizar 

a transcrição, foi gerado um arquivo digital. No início, houve esclarecimento do 

procedimento de gravação com consentimento informado, solicitando autorização 

para arquivamento posterior, inclusive com possibilidade de reuso por terceiros, a ser 

revalidado por texto escrito para fins de arquivamento e garantia legal entre as partes, 

como recomendam as melhores práticas do campo (ALBERTI, CPDOC/FGV, 

JOUTARD, LABHOI, THOMSON, PORTELLI, etc.). De bom humor, José Maria 

Pereira Lopes consente e afirma: “Está autorizado para todo mundo, país 

inteiro (risos)”. Nos minutos iniciais são reiterados os combinados feitos previamente. 

Está claro que serão feitas algumas questões norteadoras, mas que deseja-se ouvir 

o que ele “tiver vontade de falar”. Indagado sobre seu nome completo, aonde você 

nasceu e o que você gostava de fazer na sua cidade antes de se mudar para São 

Paulo, o narrador inicia seu testemunho: 

Bom, meu nome é JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES eu nasci 
em Parnaíba, no Piauí, muito longe de São Paulo, muito longe do Rio 
de Janeiro e o que eu gostava de fazer na minha cidade? Eu só 
brincava, eu não tinha essa noção de... eu vim para São Paulo com 
oito anos de idade, quer dizer, me tornei paulistano, me naturalizei 
paulista aqui. E gostava de brincar naquela época, era muito bacana, 
era uma brincadeira sadia demais. Aí vim para São Paulo com a 
família, meus tios vinham para cá e de repente eu comecei minha vida 
em São Paulo, minha história é em São Paulo, se você quer saber.  
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Ao se mencionar a live durante o Festival Aruanda com a professora Marília 

Franco (ECA/USP) ele a identifica: “É grande amiga”. Em seguida, pergunta-se: como 

foi o seu primeiro contato com televisão? 

 
Olha eu posso dizer, o primeiro contato que tive com televisão foi em 
Campina Grande, eu vindo para São Paulo, a gente parou numa 
praça. Numa praça, no centro da cidade de Campina Grande, tinha 
uma televisão dentro de um caixão e ali foi a primeira vez que eu vi 
televisão na minha vida. [Ouve-se voz feminina ao longe: “Caixão não, 
caixote”!] No caixote ali, pendurado assim, o cara vinha, abria aquele... 
aquele caixote e ligava a televisão para as pessoas arredores 
daquele... daquele coreto, para ver a televisão, ali foi meu primeiro 
contato.   

 

Em seguida, ao iniciar sua história na TV Tupi, a imagem e o som travaram por 

13 segundos, inicialmente à espera, a ouvinte inquietou-se: “eu queria pedir para você 

voltar um pouquinho sobre o seu... você falou do seu tio e na hora que você ia falar 

sobre o seu primeiro trabalho na televisão a minha internet travou. Me desculpe te 

interromper”: 

 
Tá bom, não, não tem problema. O meu primeiro trabalho na televisão 
foi na TV TUPI de São Paulo, que era a pioneira né, da televisão 
brasileira, eu era mimeografista. Eu rodava os capítulos das novelas. 
Posso te dar um exemplo de quando eu rodei 416 capítulos do BETO 
ROCKFELLER, aquela novela, eu rodei os capítulos de todas as 
novelas da TUPI que passaram por ali. 

 

 
Zé Maria detalha sua trajetória profissional iniciada aos 16 anos: “é 

uma lembrança muito bacana, porque era uma família que trabalhava lá todo mundo 

era igual ator, atriz, diretor era uma verdadeira escola de televisão ali: 

 
Esse foi meu primeiro emprego. Tinha dois departamentos: um de 
datilografia, esse datilografava os capítulos no carbono e tirava 60 
capítulo, 60 cópia de cada capítulo e distribuía para os atores. A minha 
sala era um verdadeiro consultório sentimental. Eu conheci todos os 
atores da televisão brasileira ali na TUPI, eles começaram todos ali. E 
ali eu rodava esses capítulos e ainda fazia a programação para a 
RÁDIO DIFUSORA também que eu rodava os programas que iam 
para a rádio. E foi meu primeiro trabalho, foi esse o meu primeiro 
trabalho na TUPI. [...] Eu aprendi tudo, eu aprendi tudo, certo. No 
momento que eu... eu fui passando de fase, certo? [...] Eu, saindo da 
mimeografia, fui pra datilografia, comecei a datilografar os capítulos. 
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 Através de seu testemunho, pode-se perceber vestígios da rotina cotidiana na 

primeira emissora televisão de televisão no Brasil, a TV Tupi de São Paulo, quando 

completa 20 anos no ar, em 1970: 

 
Depois que eu passei da mimeografia para a datilografia, eu comecei 
a aprender, é, como auxiliar de programação. Eu comecei a aprender 
como se faz a programação para televisão, certo, naquele momento. 
Ao mesmo tempo, eu ficava de olho na montagem dos filmes. O cara 
montando os filmes para televisão. Eu ficava duas horas aprendendo 
como se montava um filme para televisão, certo. Foi muito bacana 
aquilo. E ao mesmo tempo eu fazia a... Revisava a programação da 
televisão, naquela época também, que ia pro ar. E eu fui aprendendo, 
comecei a montar tudo, aí depois eu passei a montador lá, já. 
Aprender era muito rápido, era muito rápido, era uma coisa muito... A 
vontade de aprender! Ao mesmo tempo, estava estudando jornalismo 
também, estudando também, certo? E aí, é, aprendi a ser montador, 
depois de montador, passei a ser editor de VT de quadruplex, lá em 
cima, certo? E depois eu já fui, aí já me botaram, já me colocaram 
como revisor da programação mesmo, eu já cuidava disso, mas eu 
tinha que cortar os filmes. Porque tinha filme de uma hora, eu tinha 
que deixar ele com 40 minutos, eu tirava 20 minutos daquele filme. Eu 
cortava aquilo tudo, para deixar, para sincronizar a programação, 
naquela época, sabe? 

 

 
Em seguida, por falar em corte de filme, Zé Maria lembra-se de outros corte 

feitos, os cortes impostos pela censura do regime militar em curso no Brasil naquele 

momento, pois seu período de trabalho na TV Tupi de São Paulo foi de 1969 até o 

último dia de transmissão, em 1980. A seguir seu relato sobre este período em que a 

liberdade de expressão era desrespeitada:  

 
Fora a luta da censura que era muito difícil lidar com a censura ali 
dentro. Tudo, tudo era censurado. Os filmes? Era censurado! Os 
programas? Era censurado! Isso era a parte pior que eu tinha lá dentro 
da TV TUPI, que era aguentar um censor. Um censor do seu lado, o 
tempo todo, assistindo filme e mandando eu cortar. Mas eu cortava, 
metia a tesoura mesmo, na frente dele. Cortava os pedaços. “Corta 
isso aqui, que não vai para o ar”! Cenas de política, cena de seio de 
uma mulher…“Corta”! E eu cortava, tinha que fazer isso, depois eu 
emendava tudo né, depois... Fora isso, fora essa parte, eu ainda tinha 
que ir todo dia na Censura Federal levar o capítulo da novela, que era 
um capítulo assim, mais ou menos assim, [mostra algumas páginas 
impressas] levar pra eles, pra ele censurar o capítulo, pra novela poder 
ir no ar, no dia. Isso era pra todo dia, acabando esse trabalho todo aí, 
cinco horas da tarde terminava de gravar as novelas, o capítulo da 
novela, que era o capítulo do dia. Eu pegava um avião todo dia, ia ao 
Rio de Janeiro levando dois quadruplex na mão, que era o capítulo da 
novela pra passar na TV TUPI do Rio, no canal seis do Rio de Janeiro. 
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Ao comentar seu cotidiano na TV Tupi, o narrador intercala sua vivência 

cotidiana nos afazeres do trabalho, com a alegria em aprender novos ofícios, no chão 

de fábrica da televisão, ao rememorar as atividades realizadas, surgem as memória 

do contexto, trazendo as situações políticas em que esteve presente.   

 
Eu fui subindo de uma maneira que fiquei como chefe do 
departamento de cinema foi a última coisa que aconteceu na TV TUPI 
até fechar, até vir aquela ordem do Presidente da República, 5 horas 
da tarde, para lacrar a TV TUPI. Eu estava lá na hora da lacração. Foi 
muito doído. GLAUCE ROCHA, LILIAN LEMMERTZ, WALTER 
FOSTER, todo esse pessoal ali naquela luta pra TUPI não fechar e eu 
tava lá junto. E aguentei aquela barra todinha, foi muito difícil. Isso foi 
um dos piores momentos que eu passei na televisão brasileira e na TV 
TUPI foi isso sabe. O fechamento dela doeu pra todo mundo, era mais 
de mil funcionários, sabe, foi uma verdadeira loucura. E aí veio a TV 
S, aí é outra história...  

 

 
Sobre o início de sua história na preservação audiovisual, Zé Maria identifica 

estes momento a partir dos pedidos de Geraldo Vietri para arquivamento dos capítulos 

de suas novelas na sala do mimeógrafo, criando um proto arquivo: 

 
Aí eu comecei a entrar essa outra parte na minha vida, que era da 
catalogação do material, certo. Comecei a aprender a catalogação ali, 
organizando os capítulos das novelas do Vietri, que mandava eu fazer: 
“Guarda no mimeógrafo os capítulos todos, os meus”. Eu guardava 
tudo isso separado um do outro. [...] Ali eu comecei a aprender a 
preservação, aí eu comecei a me preocupar com o amanhã, tá 
entendendo? Eu, por exemplo: “Esse capítulo daqui, amanhã, alguém 
vai usar ele em algum lugar”. Eu comecei a botar isso na minha cabeça 
e dali eu comecei a deslanchar este lado de preservar o cinema, o 

audiovisual brasileiro. 
 

De 1979 a 2019, Zé Maria passou por várias atividades, a partir da filmoteca, 

ele explica: 
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Eu nunca saí da filmoteca, porque ela era um setor dentro do CEDOC, 
do centro de documentação, sabe? A gente tinha no CEDOC, a gente 
tinha áreas, são 11 áreas mais ou menos. E a filmoteca era a principal, 
era a cereja. É! A cereja da TV CULTURA, porque a história dela 
começou tudo com filme também. Com pouca gente, depois foi 
aumentando, colocando mais gente pra desbravar aquele acervo que 
era muito filme, sabe, sem informação. Hoje todos estão com 
informação, qualquer filme que você pegar lá dentro tem identificação. 
É… estava-se aprimorando a catalogação. E ali a gente começou e 
era tudo fica tudo ficha não tinha outra coisa, dali nós começamos a 
criar um sistema é ORACLE, sabe, tesauros e começamos a catalogar 
e as pessoas por aprendendo. Contratamos bibliotecária, arquivista, 
esse pessoal é imprescindível, não existe tecnologia se não tiver esse 
ser humano do lado, atrás, não existe isso, sabe? Não tem conversa, 
até hoje te digo isso. Então contratamos bibliotecária da 
USP, contratamos estagiário, sabe? Eu tinha, ultimamente na TV 
CULTURA, tinha 15 estagiários, quinze! Esse projeto acadêmico de 
estagiário era a coisa mais fantástica que eu tinha dentro da TV 
CULTURA, que ali eu formava a pessoa. Eu posso te dizer que eu 
formei centena de alunos das Universidades ali dentro, certo? Estão 
por aí hoje, formados, que aprenderam muito, certo? Então era um 
processo muito legal naquela época… E até hoje, até hoje, o sistema 
de catalogação nosso, eu posso te dizer: é o mais completo da 
televisão brasileira.  

 
 

Ao ser indagado sobre a questão de atendimento dos  usuários, se atendem 

mais usuário interno, externo e qual é a importância do usuário, sua reação foi 

assertiva: 

 
Nossa, o usuário para nós é importantíssimo! A gente atende, a gente 
atende interno, duas rádio, três televisão. Agora são quatro lá dentro. 
E atendemos a parte acadêmica externa todinha e atendemos 
produtoras, sabe, instituições pública e privada, atendemos todo 
mundo. Isso é importantíssimo!  Sabe por que que é importante? 
Porque a gente tá mostrando o nosso material para eles, certo? 
Mesmo que seja material vendido, ou que seja o material de cortesia, 
é importante tirar isso, eu não posso, eu não posso guardar para mim 
isso! Isso tem que sair fora! Não adianta. O projeto de catalogação 
na TV CULTURA é o melhor que tem, você não perde tempo para 
pedir uma pesquisa hoje, Maria, é muito rápido, sabe, muito rápido. 
Com essa tecnologia a gente tirou o fluxo para atender o público 
interno e externo, sabe? Atender às academias, academia de ciências, 
academia de arte, as Universidades todas do país, televisão do país 
inteiro! Eu consegui fazer dentro da TV Cultura, eu consegui fazer o 
maior projeto de parceria de toda a televisão do Brasil e algumas do 
mundo, eu consegui fazer isso.     
 

Ao final da conversa, que perguntado se gostaria de falar sobre algum tema 

não abordado, José Maria Pereira Lopes fez um apelo pela salvaguarda da 

Cinemateca Brasileira:  
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Hoje eu me preocupo com os acervos do país inteiro: os acervos 
públicos e privados que estão se deteriorando todos. E não tem 
ninguém olhando para isso, nem quem manda no acervo olha pra isso. 
É a coisa mais, mais... que eu acho mais danada é você morrer atrás 
do acervo. Você comanda um acervo e fica atrás dele e ele tá 
deteriorando todo. Você vê a CINEMATECA BRASILEIRA, meu Deus 
que é aquilo?! [Zé Maria leva as mãos à cabeça]. Tem que salvar 
aquele acervo da Cinemateca Brasileira! Tem que ter uma intervenção 
mais forte pra poder salvar aquilo, certo? Eu acho isso: vamos 
colaborar com que a Cinemateca volte mas sem burocracia. Mas sabe 
com qualidade, mostrando que aquilo lá não é para guardar, não é 
depósito! Aquilo lá tem que ser difundido para todo mundo ver! 

 
Com relação ao tema do Esquecimento, Ricoeur (2007, p. 82) em defesa de 

um uso comedido da rememoração, cita a importância da memória profissional. A 

rememoração, memória natural, tem riscos. O autor destaca três abusos: a memória 

impedida por evento traumático; a memória manipulada, a “história oficial” que apoia 

ideologias; a memória comandada de modo abusivo. Ao confiscar as chaves em 

agosto de 2020; ao fechar as portas da Cinemateca Brasileira; ao demitir todos os 152 

funcionários especialistas, arquivistas, conservadores, historiadores; ao desligar o ar 

condicionado que daria sobrevida às coleções sob sua custódia, testemunhos de seus 

realizadores, - indícios, vestígios e rastros de um Brasil que fomos - a Secretaria do 

Audiovisual cortou as possibilidades dialéticas de se compreender o presente pelo 

passado, ou o passado pelo presente, como apontaram Marc Bloch e Pierre Nora, 

conforme ressalta Paul Ricoeur (2007, p. 180-181).  

Desta forma, os atuais mandatários das instituições de memória do Brasil 

reafirmam a política de esquecimento e a disputa narrativa vigente, de forma 

unilateral, antidemocrática e inconstitucional. A tragédia anunciada realizou-se em 

forma de labaredas, poucos dias antes do abandono completar um ano, quando as 

chamas consumiram, segundo estimativas e relatos após o sinistro, cerca de quatro 

toneladas de documentos em papel, recém transferidos da ANCINE, no Rio de 

Janeiro, para São Paulo, contendo toda a história da política audiovisual no país.  
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Figura 2 - Petição de Cinemateca Acesa para Carlito Camargo (TV Cultura) 

 

Fonte: NOTA DE APOIO A JOSÉ MARIA P. LOPES E DE REPÚDIO À SUA DEMISSÃO SEM JUSTA 

CAUSA (avaaz.org). Acesso em: 1 ago. 2021. 

Em maio de 2021, José Maria Pereira Lopes foi demitido, causando uma 

campanha de solidariedade na plataforma Avaaz:  

 
Nós, pesquisadores, preservadores, cineastas, produtores e demais 
profissionais de audiovisual, abaixo assinados, repudiamos com veemência 
a demissão, sem justa causa, do Zé Maria, da diretoria do CEDOC e de 
Restauração de TV e Cinema na TV Cultura. Zé Maria é um profissional de 
preservação reconhecido, que faz parte da história da televisão brasileira, que 
trabalhou na extintas TV Excelsior e TV Tupi e ainda no SBT e MIS (Museu 
da Imagem e do Som/SP).  

 

 

4. Reflexões finais 

As reflexões de Santhiago e Magalhães (2020) sobre história oral à distância e 

as possibilidades de romper o isolamento foram norteadoras para a prática da 

entrevista, ou “encontro virtual”, possibilitando as observações descritas ao longo 

deste trabalho: “Relações sociais, pessoais ou institucionais vêm mudando 

substancialmente com os relacionamentos online ou mediados por máquinas. A 

presença física não é mais um critério de definição do que se considera uma relação 

social”. (SANTHIAGO e MAGALHÃES, 2020, p.2) 

Os autores destacam quatro aspectos estruturantes da entrevista de história 

oral a serem avaliados: 1) a oralidade; 2) a imediatez; 3) a dialogicidade; 4) a 

situacionalidade. E, recorrendo à gravação e durante o processo de revisão e edição 

da transcrição, pode-se verificar que, ao longo da interação com José Maria Pereira 

Lopes, um encontro virtual entre narrador e ouvinte, estes elementos foram mantidos 

https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/carlito_camargo_vicepresidente_da_tv_cultura_nota_de_apoio_a_jose_maria_p_lopes_e_de_repudio_a_sua_demissao_sem_justa_causa/
https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/carlito_camargo_vicepresidente_da_tv_cultura_nota_de_apoio_a_jose_maria_p_lopes_e_de_repudio_a_sua_demissao_sem_justa_causa/
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mesmo em ambiente internético. Os procedimentos inerentes à metodologia de 

história oral foram observados:  os recursos de oralidade, variações de entonação, 

modulações de volume, estavam presentes ao longo do encontro, tanto no narrador, 

quanto na pesquisadora; a imediatez era evidente, quando a entrevista fluia bem, e, 

nos breves momentos em que imagem ou som congelavam, houve negociação da 

retomada de assuntos impactados por cortes tecnológicos, assumindo as limitações 

e interferências na medida em que surgiam, pois havia interlocução fluente entre 

narrador e ouvinte, com ajustes tanto na formulação das perguntas, quanto na 

elaboração das respostas em momentos em que a memória se fez fugidia; a 

dialogicidade pode ser percebida quando o narrador sai de quadro e vai buscar o 

Troféu Aruanda, ou quando retoma a fala e reinicia sua narração no momento de 

conclusão; a situacionalidade se fez presente quando uma voz feminina e íntima do 

entrevistado se fez presente questionando por que o narrador estava relatando 

situações de perseguição política durante a ditadura civil-militar-empresarial que viveu 

nos anos 1970 junto aos colegas de televisão com que se reunia após o expediente, 

ou quando esta voz, fora do campo de visão da lente da câmera do computador, 

corrigiu uma palavra do relato dizendo: “caixão, não, caixote” 

Santiago e Magalhães (2020, p.4) alertam que a atual crise sanitária “pode nos 

instar a reconfigurar os sentidos de presença e ausência e suspender – mesmo que 

temporariamente – a compreensão de que eles estão necessariamente ligados à 

proximidade ou ao distanciamento físico/corporal”.  

Apesar dos alertas e ressalvas com relação à pesquisa em meio digital, 

verificou-se nesta entrevista uma atitude ativa e de interação entre o narrador e a 

ouvinte, relativizando a distância física e reafirmando a presença mediada pelas 

tecnologias de informação e comunicação. Presença digital reafirmada em 

solidariedade. 
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Diálogo às margens e o uso da tecnologia audiovisual na 
reflexão e no fazer dos povos indígenas 

 
Carlos Debiasi1 

Luciana Martha Silveira2 

 

Introdução 

 

Nas últimas décadas, as tecnologias da imagem e da comunicação se 

tornaram mais versáteis e disponíveis – um processo de inclusão na qual se 

inscrevem não só os habitantes dos grandes centros urbanos, mas também a 

diversidade das populações rurais, ribeirinhas, povos indígenas, quilombolas. No 

caso dos indígenas, algumas iniciativas de apropriação dessas tecnologias já 

contam com décadas de implementação e experiência. Uma das inicativas mais 

proeminentes nesse sentido é o projeto Vídeo nas Aldeias que vem capacitando 

na linguagem técnica do audiovisual membros de várias etnias ao redor do Brasil 

desde fins da década de 1980. Mas outros materiais surgem a todo momento 

nas redes sociais vindos das mãos de membros de etnias indígenas de norte a 

sul do país. São materiais documentais, entrevistas, mesas redondas, filmes 

experimentais, videoclipes, filmes de ficção, lives e outros formatos em uma 

inifinidade de produtores e espaços como a plataforma de vídeos do Youtube, 

Vimeo, Dailymotion e praticamente qualquer espaço onde se possa fazer o 

upload de materiais audiovisuais. Aos olhos do pesquisador - que nesse 

momento inicial de busca se confunde com os olhos de um espectador comum 

- essa riqueza de vozes não é revelada. Os algoritmos que permeiam essas 

plataformas costumam oferecer conteúdos próximos ao interesse de quem os 

acessa - e é de se pensar que muitas camadas e assuntos, apesar de 

disponíveis e de interesse público, permanecem ocultos. É de se pensar o 

quanto que essa disponibilidade infinita tem antes de mais nada rotas muito bem 

programadas. Mas como pesquisar é também insistir, é preciso prosseguir nesse 

esforço. Então, logo aparecem os guias para auxiliar. A Revista Zum, publicação 

 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da UTFPR, linha mediações de 
culturas. Professor do Curso de Comunicação – Multiartes da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUC-PR). E-mail: debiasi@ufpr.br. 
2 Professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), do programa de Pós-

Graduação em Tecnologia. E-mail: silveira.lucianam@gmail.com. 
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digital voltada a fotografia, publicada pelo Instituto Moreira Salles traz um artigo 

intitulado "Lentes ativistas e a arte indígena". Nele, é possível encontrar uma 

série de artistas, entre fotógrafos e cineastas, bastante ativos na 

contemporaneidade que demonstram as lentes pelas quais narram a vida em 

suas comunidades. Alguns deles inclusive chamam a atenção para o fato de não 

apenas realizarem registros sob os cânones da etnografia - uma categoria de 

estudo das ciências sociais restrito na origem como sendo de propriedade 

exclusiva daqueles que lançam um olhar de fora, científico, embranquecido na 

maior parte das vezes – como também se autodeclararem etnógrafos ou 

etnovisionários. O que incomoda - mas ao mesmo tempo traz o questionamento 

que permeia essa análise - é a já referida disponibilidade invisível desses 

materiais nas plataformas mais famosas de compartilhamento pela internet mas 

também o fato dessas fontes estarem em constante atividade - na publicação 

mas também no diálogo - e tudo isso se dar fora dos olhares mais correntes dos 

espectadores comuns. 

Ao empreender uma análise entre os materiais, chama a atenção o 

esforço em produzir conteúdo que documenta ao mesmo tempo que cria ou se 

apropria de estéticas e formas de produção já existentes, em uma espécie de 

fluxo híbrido de compreensão coletiva. Hibridismo entre forma e uso, tal como 

Lagrou (2019) descobre quando analisa as peças consideradas “artísticas” dos 

povos indígenas que passam pela dificuldade de definição entre arte (aquilo que 

é feito com um senso estético de decoração) e artefato (aquilo que é feito para 

um emprego específico). A proposta da pesquisadora é que não existe essa 

divisão feita pelos críticos de arte; para os povos que produzem essa 

materialidade não existe sequer a problematização da separação entre objetos 

de uso dos objetos estéticos: os artefatos ocupam ambas funções ao mesmo 

tempo – e tantas outras mais que fogem aos olhares externos à comunidade. 

Em uma aproximação, seria possível inferir que as técnicas do vídeo e as 

tecnologias audiovisuais são pensadas na mesma chave nessas comunidades? 

Seria possível admirar o senso estético ressonante das imagens e também 

observar como esses conteúdos servem como ponte de discussão e 

ensinamento das ideias de seus produtores não só para os que as observam de 

longe mas principalmente a todos que habitam aquele espaço ou mesmo nas 

trocas entre diferentes etnias? 
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Este artigo foi escrito na ânsia de tentar encontrar alguma explicação para 

essa atividade. Longe de tentar documentá-la em uma categoria estanque, 

individualizada em sua ação e fragmentada no seu uso cotidiano - tal qual tantas 

peças são expostas em museus ao redor do mundo - a proposta é justamente 

observá-la em seu contexto de ação e perceber que se inscrevem no mesmo 

espaço público virtual no qual a sociedade também compartilha seus 

pensamentos e conteúdos. E que talvez não existam grandes diferenças entre 

aqueles que fazem uso das tecnologias digitais do audiovisual em comunidades 

diferentes - seja na cidade, no campo ou na floresta.  

  

 

2. O filme etnográfico 

 

A tentativa de documentar os movimentos cotidianos e dar-lhes sentido 

através da imagem se confunde com a própria criação dos aparatos técnicos da 

fotografia e do cinema ainda no século XIX. No caso de outros povos ou 

realidades alheias ao pesquisador ou realizador, a produção desse tipo de 

imagem vai passar invariavelmente pelas lentes das ciências humanas - em 

especial a antropologia. São essas ciências que permeiam com seus métodos 

de estudo a forma como a imagem é vista; e nesse olhar estrangeiro à 

comunidade a mediação vem carregada de preconceitos e estranhezas 

fundamentais. Entre esses movimentos originários estão as expedições 

organizadas pela Universidade de Cambridge na virada do século XIX para XX 

para lugares como o Estreito de Torres, na Austrália - na melhor das tradições 

científicas européia - para filmar os aborígenes e seus costumes. Mas são filmes 

pouco usados ou debatidos, destino comum a muitos filmes etnográficos Novaes 

(2009 p.13).  

Mais significativo porém, são dois exemplos clássicos são o relato dos 

Trobriandeses feito por Malinowski em Argonautas do Pacífico Ocidental e 

Nanook of the North de Robert Flaherty. Eusebio e Magalhães (2017) chamam 

a atenção de que as duas obras tem cronologias semelhantes (tanto Argonautas 

quanto Nanook foram lançados em 1922) e que de alguma forma inauguram 

relações permanentes entre antropologia e a imagem. A semelhança entre as 

duas obras se dá, além do ano, também nos métodos de produção: Malinowski 

e Flaherty habitaram longos períodos nas comunidades onde produziram suas 
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reflexões; além disso, ambos fazem uso de aparatos técnicos de produção da 

imagem (câmera fotográfica e câmera de cinema) para produzir o olhar pelo qual 

se vê a realidade. Malinowski usará as fotografias como apoio para se pensar os 

objetos e práticas cotidianas dos habitantes das ilhas Trobriand ao passo que 

Flaherty colocará a sua câmera em contato direto com os Esquimós para fazê-

la participar da comunidade e levar o espectador a pensar em uma realidade 

completamente distante de si. 

Estas obras são influências fundamentais para se pensar a continuidade 

desses estudos no século XX - e tal como os dois pesquisadores, também outros 

irão produzir imagens que permitem o estudo acadêmico de povos distantes. 

Nessa mesma esteira se posicionará Jean Rouch, etnólogo francês que 

aprimora a ideia de Flaherty de uma câmera participativa a partir da possibilidade 

de trazê-la à mão dado o recurso técnico de fazê-lo: 

 
Rouch traz nos seus filmes etnográficos uma perspectiva intersubjetiva 

de olhar antropológico e cinematográfico que, - diferentemente da 

perspectiva objetiva cartesiana que caracterizava os ditames 

tradicionais de produção, não só, cinematográfico, mas também, 

antropológico, - busca uma interação com os seus interlocutores. 

Explorando as suas narrativas. [...] a câmera se torna móvel e explora 

as subjetividades, através das narrativas dos seus interlocutores, tal 

como podemos constatar, por exemplo, no filme "Crônicas de um 

Verão" (1961). (EUSEBIO E MAGALHÃES, 2017, p.7-8) 

 

O esforço e a herança de Jean Rouch são fundamentais para se 

compreender os procedimentos metodológicos de produção de imagem do filme 

etnográfico; são importantes também para se compreender como esse tipo de 

material suscita uma mediação do olhar por parte do público em geral. Da 

mesma maneira como a antropologia se esforça para esquadrinhar a vida 

comunitária com medologias de análise, também outros materiais audiovisuais 

serão produzidos para se entender a vida em comunidade - e sofrem influência 

narrativa desse tipo de imagem. A tradição do visitante externo que se aproxima 

da comunidade distante e procura fazer a câmera da sua testemunha de viagem 

pode ser vista em materiais produzidos tanto para o National Geographic quanto 

para o Globo Repórter. É evidente que muitas vezes esse olhar é esforçado e 

produz uma aproximação de forma solidária e cuidadosa. Na mesma medida, 

Rouch foi um pesquisador brilhante ao pensar a agência da câmera na 

compreensão de uma comunidade - nem sempre distante como demonstra em 
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Crônica de um Verão. Mas mesmo assim nunca deixa se ser uma visada a partir 

de fora, ou seja, daqueles que não possuem o recurso da produção. A 

problemática, nesse sentido, não parte da crítica em se buscar o melhor olhar 

de fora ou como Novaes (2009) aponta, em valorizar a produção da imagem 

dentro da antropologia, vista como uma forma menos poderosa de acesso frente 

a objetos ou descrições ritualísticas. Trata-se de ver o quanto os retratados e 

dominados pelos processos científicos tornaram-se eles próprios autônomos 

nessa reflexão. 

Foi necessária uma nova mudança técnica - o advento das câmeras de 

vídeo - para que os próprios membros das comunidades pudessem ter o 

equipamento em mãos. Trazendo para o nosso contexto brasileiro, o projeto 

Vídeo nas aldeias nasceu em 1987 pelas mãos de antropólogos e educadores 

de uma organização não governamental chamada Centro de Trabalho 

Indigenista (CTI) que já trabalhavam com comunidades indígenas há alguns 

anos. A premissa era simples, mas revolucionária: capacitar algumas 

comunidades indígenas com as técnicas de realização e os equipamentos de 

vídeo para que pudessem não só documentar seus ritos e tradições, mas 

principalmente pudessem se comunicar entre si – algo que acontecia raramente. 

A ideia vingou e rendeu ótimos resultados muito devido ao fato de entender os 

povos indígenas como participantes de uma cultura que não é feita somente de 

tradições mas também feita de movimento e da presença do outro. (GALLOIS E 

CARELLI, 1995). A circulação de materiais entre tribos distintas fomentou a 

discussão acerca das tradições e do cotidiano desses espaços, fez diferentes 

aldeias perceberem a presença uma da outra e, mesmo não compartilhando da 

mesma língua algumas vezes, identificar demandas e dificuldades semelhantes. 

Os pesquisadores levantam um ponto importante nessa experiência: não 

observar esses espaços e pessoas como parados no tempo com tradições que 

estão se perdendo. Isto aparece claramente em uma das recomendações feitas 

a partir das experiências: 
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[é preciso] Inovar nos estudos de aculturação, mostrando não apenas 

a “ameaça” que pesa sobre as “técnicas ancestrais”, mas também as 

opções dos índios para um certo tipo de desenvolvimento, seu 

interesse em adquirir novos saberes, o modo como esses 

conhecimentos são absorvidos, adaptados, através de processos 

criativos, reveladores das diferenças culturais. (GALLOIS E CARELLI, 

1995, p.71) 

 

O olhar externo continua aparecendo nesse caso, ainda que tente ser o 

mais sincretizado possível. A novidade está na dotação na forma de produção, 

permitindo que os membros dessas comunidades tenham a liberdade de onde 

direcionar o equipamento e qual história ou aspecto narrar. É preciso também 

levar em conta que a capacidade técnica de produção da imagem, ainda que 

mais acessível, continuava sendo onerosa. A própria circulação das fitas – 

reunidas em videotecas disponíveis nas aldeias participantes – era feita pelos 

próprios membros do CTI, assim como a identificação de novos temas para 

confecção dos vídeos. O pesquisador cientista continuava no comando – ainda 

que agora ele esteja sendo dividido com a comunidade.  

Este controle só foi realmente mudar com o advento das tecnologias 

digitais como as câmeras e os aparelhos celulares que permitem uma 

flexibilização dessas regras. Todavia, é importante reter da experiência do Vídeo 

nas Aldeias justamente este caráter da alteridade e da comunicação entre 

diferentes núcleos e povos, já observado pelos pesquisadores nos anos de 1990 

e chave para a compreensão da produção audiovisual presentes hoje em dia na 

vida das aldeias. 

 

 

3. A produção audiovisual às margens de um lugar estranho 

 

Néstor García Canclini chama o mundo contemporâneo de lugar estranho 

em um de seus ensaios mais recentes. Estranho porque soa como estrangeiro 

para muitos forçados a se mover geograficamente, mas que também são 

atravessados por influências diversas em meio à multiculturalidade e os 

desdobramentos cada vez mais rápidos do capital na comunicação, na economia 

e nas relações sociais. O migrante, segundo ele, “é sempre um tradutor, ou seja, 

aquele que faz constantemente, entre seu lugar de origem e sua cultura adotiva, 

a experiência do que pode ou não pode dizer em outra língua” (CANCLINI, 2016, 

p.67). Nesse sentido, a presente análise do fazer videográfico das etnias 
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indígenas pode ser lida de duas formas distintas: enquanto pesquisador, é 

necessário fazer um exercício estrangeiro (semelhante ao olhar de fora dos 

antropólogos visuais) para procurar compreender o que significam esses 

materiais a partir de seus contextos de produção. Enquanto produção, significa 

também um esforço de tradução de seus produtores das tradições e 

ensinamentos tradicionais de suas comunidades para a linguagem tecnológica 

dos meios audiovisuais e digitais - ou mesmo a aproximação de outros 

marcadores culturais como a linguagem do documentário ou dos roteiros de 

ficção. Não que quem está produzindo um material em outro contexto não tenha 

que o fazer; apenas o pratica sem o peso da tradição ancestral. Nesse 

movimento de tradução, há algo que parece escapar da tela - ou o todo que não 

se hibridiza para usar uma expressão também de Canclini. 

Isso posto, há um diálogo muito importante – e incrivelmente ressonante 

– acontecendo nesses materiais audiovisuais e no discurso do pensamento 

desses povos. É uma espécie de reação aos acontecimentos recentes – conflitos 

com a sociedade brasileira, o governo, a falta e mesmo a negação das políticas 

públicas que garantem seus direitos básicos-, que são feitas em forma de alerta. 

Logicamente, a grande pandemia de Covid-19 na qual o Brasil está sendo e será 

um dos países mais atingidos em todo o mundo, também interfere na forma como 

o pensamento múltiplo das etnias indígenas brasileiras ressoa em nossa 

sociedade – e, nesse momento em específico, mais do que nunca, esse fórum 

de discussão se faz por meio das tecnologias da imagem e do vídeo. 

Ailton Krenak é um dos representantes mais proeminentes nesse sentido. 

Originário e ocupante do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, território do povo 

Krenak, o filósofo e ativista tem uma extensa carreira de militância pelas causas 

indígenas desde os anos de 1970. A sua voz e sua obra ficaram mais conhecidas 

a partir de “Ideias para adiar o fim do mundo” lançado em 2019. Em 2020, uma 

nova organização de seus trabalhos foi publicada, sob o nome de “A vida não é 

útil”; obra na qual questiona o aspecto utilitarista e acumulativo das sociedades 

que vivem sob o que denomina necropolítica e necrocapitalismo – neologismo 

que aproxima a ideia da destruição e da morte, palavras que ganharam um 

sentido trágico e próximo para o cotidiano. A própria produção dessa obra pode 

ser considerada em parte audiovisual já que os cinco ensaios presentes no livro 

são fruto de diálogos do autor por meio de lives – palavra que se tornou muito 
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presente no vocabulário de todos a partir da pandemia e o isolamento social. 

Novamente, os usos das tecnologias são múltiplos e se confundem. 

Krenak (2020b) utiliza a técnica da live para conversar com Rita Carelli, 

organizadora de “A vida não é útil”. Mas o autor alerta nessa mesma obra: o 

mundo se tornou viciado em modernidade e a maior parte das invenções é feita 

para projetar corpos no espaço para além da sua materialidade. Mas ao fazer 

isso, justamente a questão da vida presente e próxima é ignorada pois vive-se 

um ímpeto de consumo e entretenimento que “desconecta” as pessoas do 

organismo vivo terrestre. Krenak (2020a) 

 O perigo da acumulação desenfreada, a falta de cuidado com o planeta e 

suas formas de vida, as críticas às perspectivas antropocentristas e outros 

assuntos correlatos fazem a mensagem de Krenak ressoar longe. Ele não fala 

necessariamente algo novo, mas talvez a importância de suas ideias venha de 

seu tom crítico de advertência em um período histórico no qual a reflexão sobre 

os modos de vida se tornou de suma importância. Krenak descreve em sua obra, 

por exemplo, o movimento constante das composições de trens das mineradoras 

vizinhas ao território de seu povo.  Esses mesmos trens ressoam ao fundo de 

sua fala de lançamento do livro – ímpeto de degradação e transporte de recursos 

naturais que se acentuou durante a pandemia, segundo o autor. Ninguém parece 

ter notado isso no momento da fala do ativista, mas a observação corrobora com 

essa ideia central de imbricamentos e sentidos do uso dos aparatos 

tecnológicos; vai-se além da realidade da palavra escrita e ensaiada – o 

resultado é a potência do audiovisual de uma maneira não intencional, mas muito 

verdadeira. É artefato, e também pode ser lido como arte.  

Os Krenak decidiriam permanecer em sua terra na margem esquerda do 

Rio Doce mesmo após o rompimento da barragem de rejeitos de minério em 

Brumadinho. O local pertencia à empresa Samarco, ligada à Vale, uma das 

maiores siderúrgicas do mundo. Apesar das empresas terem efetuado a retirada 

de boa parte das populações ribeirinhas do local, a comunidade indígena 

permaneceu. Para o autor, o sofrimento faz parte da vida e também dos ciclos 

de morte. As empresas que causaram o desastre o consultaram sobre a maneira 

que poderiam contribuir para deixar o rio são novamente. Krenak disse ser um 

movimento impossível sem a extinção das atividades industriais e agrícolas que 

fazem a exploração diária do curso d’água.   
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O pensamento de Krenak encontrou solo fértil para o debate das questões 

ambientais justamente pelo fato de que sua voz ressoa entre as várias 

comunidades indígenas. Em um dos ensaios de “Sonhos para adiar o fim do 

mundo”, escreve: 

 
Essa experiência de uma consciência coletiva é o que orienta minhas 
escolhas. É uma forma de preservar nossa integridade, nossa ligação 
cósmica. Estamos andando aqui na Terra, mas andamos por outros 
lugares também. A maioria dos parentes indígenas faz isso. É só você 
solhar a produção dos mais jovens que estão interagindo com o campo 
da arte e da cultura, publicando, falando. Você percebe neles essa 
perspectiva coletiva. Não conheço nenhum sujeito de nenhum povo 
nosso que saiu sozinho pelo mundo. Andamos em constelação. 
(KRENAK, 2020a, s.p) 

 

Edgar Kanaykõ pertence ao povo Xakriabá, também de Minas Gerais. 

Coincidentemente vive perto a um rio e também à margem esquerda só que do 

mítico São Francisco, no município de São João das Missões, norte do estado. 

Em uma série de vídeos em seu canal do Youtube3, registra e inventa audio-

visualmente a história de seu povo. Os Xakriabá falam português, mas os 

registros são permeados pelo tema do resgate e ressignificação de tradições. 

Dentre os vídeos, observam-se técnicas como um processo tradicional de 

queima de cerâmicas4 e o desenho das “moradas com território”5. Ambos vídeos 

são parte de um trabalho feito por Edgar para uma exposição intitulada “Mundos 

Indígenas”, organizada pela UFMG em 2020. A sessão dedicada ao povo 

Xakriabá é chamada de “Corpo-território” e traz esse conceito enquanto 

afirmação não só das fronteiras físicas e territoriais das várias aldeias que fazem 

parte da reserva, mas também para a própria noção de totalidade das formas 

que coabitam esse espaço. Conforme diz Célia Xakriabá, uma das curadoras: 

“nós continuamos aprendendo mais com a árvore viva do que com o papel 

 
3 O canal em questão se chama Etnovisão - Kanaykõ Xakriabá e está disponível na plataforma 
no endereço: https://www.youtube.com/channel/UCqlN3LCUUc_6_pVm_kAb4ZQ (acesso em 
23/11/2020). 
4  Dure Nãt Sarõ: manter aceso | queima tradicional de cerâmica Xakriabá, presente em: 
https://youtu.be/j4DVCC-hV4w (acesso em 23/11/2020). 
5 Kri wai apkrê: Desenhando moradas com território: https://youtu.be/MmaDWELMSkQ (acesso 
em 23/11/2020). 

https://www.youtube.com/channel/UCqlN3LCUUc_6_pVm_kAb4ZQ
https://youtu.be/j4DVCC-hV4w
https://youtu.be/MmaDWELMSkQ
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morto”67. Kanaykõ faz parte de uma nova geração de cineastas indígenas que 

se encaixa naquilo que Terena (2019) denomina como Quarto Momento dos 

povos indígenas na história brasileira – um momento no qual as novas 

tecnologias da imagem e as técnicas da comunicação se fundem e se 

confundem para criar materiais audiovisuais híbridos que documentam ao 

mesmo tempo que criam, atendem a pedidos de líderes comunitários para a 

preservação das tradições (como no caso das cerâmicas) ou registro dos planos 

de sustentabilidade, mapeamento dos rios e implantação de novas técnicas de 

cultivo de roçados. Porém, não é incomum encontrar no canal de Edgar outros 

vídeos de músicas sertanejas de autoria dos locais e até o documento de um 

encontro inusitado de uma tribo Xavante com o povo Maori, originários da 

Oceania. E assim não poderia ser diferente: o fazer documental se confunde 

com a produção da arte/artefato, o preservar e difundir através da imagem em 

um ciclo incomum à maior parte dos canais de conteúdo dessa mesma 

plataforma – preocupadas com o consumo rápido e descontextualizado de 

informações e percepções em um volume acumulativo insustentável do capital 

criticado por Krenak. 

Além das lives da fotografia/audiovisual etnográficos representadas por 

Krenak e Kanaykõ, algumas novas vozes se aproximam. São mulheres 

realizadoras indígenas que passaram, em um movimento ainda mais recente, a 

criar conteúdo voltado para a compreensão do papel da mulher nessas 

sociedades. Felizmente os exemplos se multiplicam. Graciela Guarani pertence 

à nação Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul e é produtora cultural, 

comunicadora, cineasta, curadora de cinema e formadora em audiovisual. Um 

de seus trabalhos mais recentes se chama “Kunhague – Universo de um novo 

mundo” e traz uma série de relatos de mulheres de aldeias indígenas guarani. O 

filme possui um caráter muito interessante enquanto documentário pelo fato de 

levar a câmera e captar o discurso de um lugar privilegiado: o mundo feminino 

indígena. Restrito a determinados espaços dentro dos rituais e do quotidiano – 

e muitas vezes subalternos dentro da própria cultura guarani – o filme de 

 
6 O pensamento encontra ressonância com o que Krenak (2020b) fala a respeito da palavra 
enquanto potencial formadora e transformadora, em um movimento que se assemelha ao poder 
curativo encontrado na sabedoria dos povos indígenas.  
7  Visita Virtual à Exposição Mundos Indígenas | Xakriabá - Corpo-Território: 
https://youtu.be/Dju0xqtWprI (acesso em 23/11/2020) 

https://youtu.be/Dju0xqtWprI
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Graciela Guarani dá voz a personagens que demonstram não só a importância 

da mulher no processo formativo da aldeia quanto também mostra que elas 

podem ser lideranças importantes nos rumos dessas comunidades.  

Outra realizadora com um olhar importante dentro do cenário recente é 

Olinda Yawar Tupinambá. Pertencente ao povo Tupinambá e Pataxó hãhãhãe, 

a cineasta realiza filmes experimentais performáticos – um gênero pouco 

explorado na produção audiovisual indígena. Em “Preconceito”, ela se coloca de 

frente à câmera para discutir a falta de informação, o estranhamento e o 

desprezo da sociedade em geral frente à cultura de seu povo. Um filme 

construído de planos muito fechados nos quais vemos elementos como cocares, 

chocalhos e outras peças de vestimenta tradicionalmente associados aos povos 

indígenas mas que estranhamente estão colocados em um fundo preto com tons 

avermelhados. Uma trilha construída a partir da música eletrônica aumenta o 

estranhamento, mas ao mesmo tempo serve para lembrar que os povos 

indígenas estão inseridos na cultura geral e estão muito além dos preconceitos 

e construções imagéticas comumente imaginados pela sociedade em geral.    

 Observar as vozes, pensamento e produção indígenas é observar a 

sobreposição de vários mundos, conforme alertou Lagrou (2019). É cair nas 

armadilhas da percepção, como a autora aponta ao trazer a discussão entre os 

pesquisadores Alfred Gell e Arthur Danto sobre o trabalho da historiadora de arte 

Suzan Vogel que em uma exposição em Nova Iorque pendurou uma rede de 

caça dos Zande (grupo étnico da África Central) em uma determina posição que 

levaria os visitantes à interpretação ambígua de que o objeto seria algo utilitário 

ou uma instalação de arte contemporânea. Ao propor a instalação, Vogel está 

incitando a reflexão de que arte e artefato são um conjunto por si – assim como 

tantas outras instâncias nos mundos indígenas também o são. Entre o uso das 

tecnologias, a produção do audiovisual ou as técnicas de cozimento da 

cerâmica, o que esses ricos universos parecem propor são armadilhas ao 

pensamento e análise acadêmica – é como se os Xakriabá estivessem também 

dependurando as formas de realização audiovisual ou a maneira como um 

material é significado em um grande servidor de streaming e criando 

ambiguidades novas e questionadoras. Essas percepções acabam por gerar a 

necessidade de deslocamento do olhar enquanto pesquisador; mas também em 

última instância colocam em cheque a própria percepção do ser e estar em um 
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mundo conectado à virtualidade das distâncias mas desconectado de aspectos 

essenciais da existência.  

 

 

4. Considerações Finais 

 

 O uso das tecnologias de produção audiovisual – tanto os equipamentos 

quanto a própria narrativa – são maneiras de comunicação dos povos indígenas 

com o público externo, transportando questões importantes a serem debatidas 

publicamente, mas também carregando a própria imagem desses povos. E é 

importante sempre ter em conta que possuir uma imagem é de alguma forma 

existir em uma sociedade que construiu boa parte do seu ser sobre ela. Porém, 

esses materiais audiovisuais são muito mais que isso: também são artefatos 

importantes para preservação e comunicação da cultura, da política e dos 

posicionamentos sociais entre pares de uma comunidade ou mesmo membros 

de etnias diferentes. Uma troca que, ainda que se passe às margens de um 

grande rio que é o fluxo de informações de locais virtuais como o YouTube e os 

demais serviços de vídeo na internet, é muito importante para esses povos. Se 

levarmos em conta a grande pandemia de Covid-19 que marcou o mundo para 

sempre e que traz em si o distanciamento e evidencia mais uma das 

características mais importantes da imagem – a não-corporalidade e o ser 

híbrido e sem fronteiras – esse tipo de produção, por outro lado, evidencia a 

localidade, o território e a comunidade.  

São manifestações às margens mas que procuram migrar para o centro. 

Iniciativas como Festival Internacional do Filme Etnográfico do Recife (Fifer) – 

que está em sua décima edição em 2021 – procuram trazer a produção de povos 

indígenas de todo o Brasil para audiências mais amplas. O Festival engloba não 

só filme etnográficos documentais mas também curtas de ficção, filmes 

experimentais, videoclipes e inclusive uma mostra dedicada às realizadoras 

indígenas mulheres – que, como visto, cada vez mais ganham espaços de 

produção onde podem exercer a sua autoralidade. 

Outro fato que não pode escapar ao olhar é a aproximação e 

sensibilização de algumas instituições de ensino superior brasileiras ao contexto 

indígena. O apoio dado à realização de cursos de capacitação, abertura de 

espaços museológicos para mostras ao público em geral e a união dos 
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pesquisadores e comunidades demonstram que o olhar etnográfico branco e 

eurocêntrista pode ser superado, abrindo novos horizontes para a preservação 

de importantes patrimônios imateriais das comunidades tradicionais brasileiros. 

Além disso, o caminho inverso é ainda mais rico: a possibilidade de membros de 

etnias indígenas frequentarem os espaços acadêmicos de maneira formal 

permitiu com que esses estudantes voltassem com formações importantes para 

suas comunidades – entre elas as artes e o audiovisual. Também nunca é 

demasiado lembrar que esse movimento de acesso às instituições só foi possível 

graças às políticas afirmativas institucionalizadas a partir do início do século XXI 

no Brasil e até hoje ativas nas universidades – ainda que sempre questionadas 

por setores da sociedade insensíveis a essas importantes questões. 

Por fim, é compreensível porque esses materiais se ficam às margens das 

grandes plataformas de comunicação. Afinal, questionar as lógicas do capital e 

propor uma vida fora das carreiras que ele traça para a maioria dos indivíduos é 

um ato de coragem. Por outro lado, estar com os pés fixos às margens também 

permite observar melhor o movimento do se passa ao largo sem esquecer, 

logicamente, daquilo que nos prende organicamente ao chão. 
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História, mídia e política: uma proposta de análise crítica do 
seriado “O Mecanismo” 

 
Cathia Pereira de Oliveira1 

 

Introdução 

No presente trabalho será apresentada uma proposta de análise crítica 

das aberturas das duas temporadas do seriado brasileiro original Netflix O 

Mecanismo. A série, criada por José Padilha (Tropa de Elite, 2007) e roteiro de 

Elena Soárez (Cidade dos Homens, 2007) é inspirada no livro-reportagem “Lava 

Jato: o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil” (2016) 

de Vladimir Netto e traz para a ficção dos principais eventos que rodeiam as 

investigações da Operação Lava Jato e suas implicações na política brasileira. 

É de suma importância colocar a obra em seu tempo e compreendê-la como uma 

forma de discurso que disputa interpretações, significações e representações 

dos processos políticos, demandando que a análise abarque toda essa 

complexibilidade da fonte histórica. Tal proposta é parte integrante da pesquisa 

de dissertação de mestrado em desenvolvimento e, embora a complexidade 

dessa fonte e discussão permita uma reflexão ainda mais ampla do objeto, o 

artigo se foca na análise das duas aberturas da série.  

Em um breve resumo, a trama da série foca no ex-delegado da Polícia 

Federal do Paraná, Marco Ruffo (Selton Mello), e suas investigações de crimes 

financeiros. O início do seriado se passa no ano de 2003, momento em que Ruffo 

ainda trabalhava na polícia. Após tentar enquadrar o doleiro Roberto Ibrahim por 

lavagem de dinheiro, que logo é solto, Ruffo e sua família sofrem ameaças para 

que a investigação cessasse. Em seguida, o policial percebe que seus 

superiores não tinham interesse em dar continuidade às investigações, mesmo 

com as provas apresentadas, e externa toda sua frustração em um 

comportamento violento que lhe custa o emprego, sendo imediatamente 

afastado da Polícia Federal. É esse sentimento de frustração frente à impunidade 

aos crimes que modela e motiva o personagem. A trama então passa para o 

 
1 Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em Universidade Federal de São João 
del-Rei (PGHis - UFSJ), orientada pela professora doutora Cássia Rita Louro Palha, professora 
adjunta da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 
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tempo presente da história, o ano de 2013, dez anos após os acontecimentos 

com policial. 

No ano de 2013, a delegada Verena Cardoni (Caroline Abras) dá 

continuidade às investigações de crime financeiro na Polícia do Paraná e, em 

voice over, nos conta sobre a vitória apertada da candidata do Partido Operário, 

Janete Ruscov, em um país dividido politicamente, mas as imagens mostram 

pessoas nas janelas batendo panela como forma de protesto ao resultado da 

eleição. No trabalho, Verena e sua equipe grampeiam o telefone de uma casa 

de câmbio pertencente a Roberto Ibrahim, que funcionava dentro de um posto 

de gasolina com lava a jato. Após quase desistirem do grampo por faltas de 

provas de movimentações suspeitas, Verena e sua equipe ouvem uma conversa 

que explicitava a necessidade de transferência de mais dinheiro para uma 

campanha eleitoral. A operação então é autorizada pelo juiz Paulo Rigo, com 

desígnio de busca e apreensão de provas, além da prisão de Roberto Ibrahim e 

dos demais envolvidos no posto lava jato. Os rumos da investigação, da vida da 

policial e de toda sua equipe mudam completamente, pois o esquema era ainda 

maior do que poderiam imaginar. Ruffo, mesmo afastado da polícia federal, ajuda 

Verena e os policiais a conseguirem mais provas e desvendar todo o esquema. 

No episódio final do seriado, na segunda temporada, é encerrada a trama 

retratando a votação para abertura do processo de impeachment da presidente 

na Câmara dos Deputados. O presidente da casa, Carlos Penha, anuncia que o 

relatório a favor do impeachment havia sido aprovado com 367 votos a favor e 

137 votos contra, autorizando o Senado a julgar a presidente Janete Ruscov por 

crime de responsabilidade. A temporalidade representada no seriado parte do 

início da Operação Lava Jato e perpassa os diversos momentos das 

investigações policiais até seu ápice, quando a Operação chega aos políticos do 

partido no poder, culminando na queda da então presidente.  

O seriado retrata, portanto, o decurso da história da Operação Lava Jato 

ao passo em que ela acontece – ou pouco após os acontecimentos – pois a 

Netflix havia anunciado a produção da série em abril de 2016. Porém, visto que 

a história não está dada, e novos acontecimentos e informações vêm a público 

a respeito da Operação Lava Jato, é necessário apontar que a própria 

interpretação e análise do seriado também está em movimento. Não é a proposta 

aqui a de apreender a representação concebida ao redor da Lava Jato e dos 
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personagens envolvidos como imutável, findada e determinada apenas com tal 

produção ficcional, mas sim, a de refletir sobre aquilo que o seriado O 

Mecanismo evoca a partir de seu momento de produção, ou seja, as 

representações calcadas e inseridas naquele momento histórico, que podem não 

corresponder com as que temos hoje. Um exemplo desse movimento de 

deslocamento será discutido aqui no que tange a produção das duas 

temporadas, elencando as diferenças entre suas aberturas. Mas, para além 

disso, há diversas outras questões, como o próprio diretor José Padilha, que 

alegou ter mudado seu posicionamento à luz de novas informações trazidas 

pelas reportagens da Vaza Jato e está produzindo um documentário sobre 

Walter Delgatti, o hacker que repassou as conversas à equipe do jornal The 

Intercept Brasil 2.  

 

 

2. Narrativas seriadas e a Netflix: uma breve reflexão 

Uma questão inicial para a reflexão sobre o seriado O Mecanismo é a 

compreensão de que tipo de produção audiovisual ele é. Trata-se de uma 

narrativa seriada aos moldes televisivos, mas que foi produzida e distribuída pela 

plataforma online de streaming Netflix que, por sua vez, não é uma emissora 

televisiva. Assim, a discussão sobre o formato e o dispositivo dessa produção 

nos fornece informações sobre as singularidades que permeiam o objeto.  

A definição de seriado televisivo enquanto gênero narrativo feita por 

Renata Pallottini (1998) é de uma ficção contada em episódios separados que 

possuem uma unidade narrativa suficiente para que possam ser vistos de 

maneira independente, mas que a unidade total do conjunto é dada por um 

propósito do autor ou de produção. Já Elizabeth Duarte (2015) defende ainda 

que o princípio da serialidade é o que basicamente rege o gênero, sendo os 

produtos apresentados de maneira fragmentada – seja por exibição diária, 

semanal ou mensal – com dias e horários de exibição pré-determinados na grade 

de programação. Para a autora, a estratégia de êxito desse tipo de programa é 

 
2 As reportagens lançadas pelo jornal The Intercept Brasil, cunhadas de “Vaza Jato” traziam uma 
série de conversas privadas enviadas por uma fonte anônima ao jornal, denunciando assim uma 
série de atitudes errantes dos agentes da Operação da Lava Jato, como por exemplo, a 
questionável atitude do juiz Sergio Moro de orientar as ações e investigações dos procuradores 
ligados à Operação. 
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exatamente a regularidade das exibições, criando uma espécie de familiarização 

do espectador com os dias e horários que os episódios são disponibilizados para 

a continuação das histórias. Nesse caso, é pensado sobre o seriado televisivo 

incluso em um fluxo televisivo, como pensado por Raymond Williams (2016) na 

década de 1970, no qual há uma sequência na programação televisiva, horários 

estabelecidos para os programas, comerciais que interconectam os conteúdos, 

e que esse fluxo é uma experiência em um dado contexto e momento histórico. 

Porém, O Mecanismo, mesmo que seja uma série realizada aos moldes de uma 

série televisiva, não está inserida em um fluxo televisivo, pois a escolha do que 

ver e quando é feita pelo espectador. 

A Netflix, conhecida empresa de vídeos sob demanda e produtora da série 

aqui estudada, foi uma das empresas a inaugurar o modelo de conteúdo sob 

demanda 3 . Além de possuir todo seu acervo com acesso online, o autor 

Anderson Lopes da Silva (2015) aponta que outro grande diferencial das 

produções Netflix é a liberação imediata de todos os episódios da temporada de 

um seriado de uma vez só, em comparação com os modos tradicionais de 

exibição televisiva que possuem uma grade de dias e horários, muitas vezes 

apresentando semanalmente seus novos episódios. Anteriormente, a Netflix 

apenas disponibilizava os conteúdos de filmes e séries em seu catálogo, porém, 

a partir de 2013, os negócios se ampliaram, e a empresa passou também a 

produzir conteúdos audiovisuais, conhecidos como produtos “Originais Netflix”. 

O seriado O Mecanismo se trata de uma produção Original Netflix em parceria 

com a brasileira Zazen Produções. 

Embora seja uma novidade no modo de distribuição e produção, 

atualmente os serviços de streaming estão cada vez mais comuns, e inclusive 

emissoras de canais de televisão acabam também por se moldar a essa nova 

forma de consumo, com conteúdo disponibilizados online para os seus 

assinantes, como HBO Go, Globoplay, entre outras. A Netflix se encaixa então 

em um novo modo de produção que subverte a lógica televisiva tradicional, pois 

o modo de consumo a partir de um serviço de streaming é diferente da usual 

 
3 Streaming – ou a transmissão sob demanda – é o serviço de disponibilização online de vídeos 
ou áudios que não são salvos (por download) no computador do usuário. O streaming é o ato de 
reproduzir o conteúdo ao passo que a informação é recebida, o que varia de acordo com a 
velocidade da internet do usuário. 
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maneira de buscar por um programa ou produto televisivo em meio uma grade 

pré-definida por horários em diferentes canais. Além da possibilidade de 

escolher o que, onde, como e quando assistir, os espectadores também 

possuem uma maior interação com o conteúdo, como pular a abertura ou 

qualquer parte do filme em questão, rever quantas vezes quiser cenas 

desejadas, ou simplesmente não assistir a cenas ou episódios de acordo com 

sua própria vontade. 

 

 

3. Cultura política e representação: o caso da corrupção no seriado O 

Mecanismo 

Por se tratar de um objeto midiático cultural e contemporâneo complexo 

como é o produto seriado O Mecanismo, é preciso mobilizar alguns conceitos 

para pensar essa produção. De maneira resumida, o seriado apresenta em forma 

de narrativa seriada policial uma representação dos acontecimentos recentes da 

história do Brasil que dialoga diretamente com discussões em torno do campo 

político. A representação da história em produtos audiovisuais pode parecer em 

primeiro momento como uma tentativa de reconstrução fidedigna do acontecido, 

uma forma de herança positivista na qual é buscado uma “história verdadeira” e 

onde os documentos “falam por si”. Mas os produtos audiovisuais, como os 

filmes e séries, acabam por ser mais uma narrativa a partir da visão de seus 

criadores, diretores e roteiristas, cujas intencionalidades do grupo emergem nas 

atuações de atores a partir de textos minuciosamente escritos, como também 

nos sons e imagens editadas para atingir certos objetivos. Além disso, os 

audiovisuais são produções capazes de atestar o seu próprio tempo, seja a partir 

dos aparatos tecnológicos utilizados, como também carregando consigo uma 

gama de representações e imaginários socialmente presentes na sociedade no 

momento de sua produção. 

Os produtos audiovisuais, como películas de cinema, telenovelas e 

minisséries, criam padrões de referência e de entendimento do mundo ao seu 

redor: produzem efeitos concretos no mundo empírico, fornecem modelos de 

como agir e estar no mundo, podendo também fomentar efeitos emotivos com 

os quais os telespectadores se identificam e se sensibilizam com as histórias e 

as personagens. Portanto, no presente trabalho há a compreensão de produtos 
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audiovisuais como documentos multifacetados e com diversas possibilidades de 

estudos no campo da construção do conhecimento histórico.  

Embora possua diversos significados, trabalharemos aqui com o termo 

representação a partir de Roger Chartier (1990), a fim de compreender as 

interpretações e releituras do mundo por diferentes grupos, ou seja, a maneira 

através da qual se é construído o real, como ele é apropriado e reconstruído. A 

noção de representação é entendida como a maneira através das quais sujeitos 

e grupos forjam significados ao seu redor, sendo necessário considerar suas 

narrativas e ações como possuidoras de sentidos e intencionalidades. Com isso, 

as representações estão em constante conflito e transformação, uma vez que 

estão “inseridas em um campo de concorrências e de competições cujos 

desafios se enunciam em termos de poder e de dominação” (CHARTIER, 1990, 

p.17), pois as representações podem estar interligadas com os jogos de 

dominância e poder. Em suma, o conceito de representação é entendido no 

presente trabalho não como uma dicotomia entre a realidade e algo que a 

“representa” em seu lugar, mas sim a possibilidade de expressar o entendimento 

de uma das dimensões do real, um vislumbre do real a partir de uma certa 

interpretação do mesmo, lhe devolvendo um novo sentido.  

A partir disso, todo produto audiovisual, seja ele ficcional ou de 

recomposição de notícias reais através de reportagens jornalísticas, gera um 

produto cultural novo, a ação de representar a realidade no audiovisual é uma 

atividade produtora de sentidos, de novas visões e versões sobre a realidade. 

Além do olhar sobre a produção, outra grande potência de análise desses 

produtos e pensar a partir da audiência e como ela coconstrói cognitivamente os 

significados através daquilo que é mostrado e de informações do contexto e de 

suas próprias experiências, inserção social, memória e bagagem cultural. 

Entendemos aqui o receptor como um sujeito ativo na relação midiática e 

narrativa, em que o sujeito constrói uma interpretação que une os fatos relatados 

por este produto midiático com todas as suas demais referências de mundos 

possíveis culturalmente presentes em sua vida, em um processo dialógico 4. 

Portanto, o produto cultural e midiático não está dado apenas em sua 

 
4 Nos Estudos Culturais, o receptor ganha um papel ativo nas mediações, estabelecendo uma 
negociação com os meios midiáticos a partir de sua cultura. De acordo com Stuart Hall, este 
processo de ressignificação a partir de produtos televisivos ganha o termo. 
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mensagem, e não é lido sem uma ressignificação e papel ativo do receptor, pois 

o produto é complementado e transformado na relação com a recepção. Com 

isso em mente, ao refletir sobre O Mecanismo, o conceito de cultura política e 

representação são imprescindíveis para compreender não somente tal fonte 

histórica, mas também para a auxiliar na análise da construção do discurso em 

forma de narrativa audiovisual que se deu naquele momento pela produção do 

seriado.  

O conceito de cultura política é fundamental para se pensar a cultura 

política para além do âmbito institucional, das dinâmicas dos partidos e do 

aparato político. Ou seja, o conceito pode auxiliar a realização da investigação 

histórica aqui proposta para que seja possível refletir sobre diversos aspectos 

simbólicos da cultura política, como os valores, símbolos e imaginários que são 

mobilizados e partilhados por um grupo, em uma média ou longa duração. 

 
as culturas políticas articulam de maneira mais ou menos tensa ideias, 
valores, crenças, símbolos, ritos, mitos, ideologias, vocabulários, etc 
[...]. Estudar uma cultura política, ou melhor, trabalhar com a sua 
formação e divulgação, é entender como uma certa interpretação do 
passado (e do futuro) é produzida e consolidada, integrando-se ao 
imaginário ou à memória coletiva de grupos sociais, inclusive os 
nacionais (GOMES, 2005, pp.32-33) 

 

Mesmo que tenhamos em mente que toda produção cultural é também 

em algum grau uma produção política, o seriado O Mecanismo traz consigo o 

tema da política, pois nele são discutidas e apresentadas uma gama de ideias e 

interpretações sobre partidos, sujeitos políticos e principalmente no que tange a 

corrupção, que é o tema central na série. Dessa forma, o seriado O Mecanismo 

apresenta um discurso sobre a corrupção e seu combate que já está presente 

na opinião pública e na cultura política, a de que a corrupção é o problema central 

do Brasil e está entranhado na política brasileira. 

É possível apontar de maneira simplória alguns exemplos de como um 

discurso anticorrupção está presente no imaginário político brasileiro, como a 

“vassourinha” de Jânio Quadros, a caça aos marajás de Fernando Collor e, a 

exaltação da Operação Lava Jato realizada por Jair Bolsonaro. A relação da 

Operação Lava Jato com a política pode e deve ser destrinchada de maneira 

mais aprofundada, principalmente com a prisão de Lula, um dos principais 

nomes na eleição de 2018; o aceite do então juiz Sérgio Fernando Moro para o 



73 
 

cargo de ministro da pasta de Justiça e Segurança Pública no governo 

Bolsonaro; e a divulgação das conversas privadas pelo jornal The Intercept Brasil 

que sugerem um posicionamento parcial do magistrado enquanto deliberava os 

casos da Lava Jato.  

Para além do seriado, a Operação Lava Jato e a sua constante 

midiatização nos últimos anos também pautou a questão da corrupção no debate 

público. Há diversos pesquisadores no campo da comunicação 5  que 

identificaram nas coberturas de jornais, telejornais e revistas um período de 

espetacularização da Lava Jato como um escândalo sendo diariamente 

alimentado através da construção imagética, discursiva e, principalmente, dos 

personagens envolvidos. Com essa grande cobertura midiática houve também o 

julgamento dos envolvidos pelos escândalos de corrupção por romperem com 

os valores socialmente prestigiados, para defender sem questionamentos o 

combate à corrupção que a Operação Lava Jato produzia. Se a mídia participou 

e participa ativamente da construção de uma imagem da Operação Lava Jato e 

de seus agentes, reiteramos aqui que a série ficcional O Mecanismo também faz 

parte dessa composição, uma vez que ela foi pensada, produzida e distribuída 

nesse momento de aprofundamento do debate público e midiatização acerca dos 

escândalos de corrupção. O seriado se insere, portanto, no debate e na 

construção de representações dos acontecimentos e dos personagens ligados à 

Operação Lava Jato.  

São múltiplos os temas trazidos pelo seriado que podem complementar a 

análise aqui proposta, por exemplo, a maneira como que é representado o 

núcleo dos policiais, suas casas simples com objetos que estão presentes na 

casa da maioria dos brasileiros, ao passo que o núcleo dos empresários e 

políticos possuem mansões com as paredes recheadas de obras de arte e a 

garagem com carros de luxo. Porém, realizaremos aqui um recorte sobre os 

 
5 Autoras como Chicarino, Ciocarri, Dias e Fernandes, que analisam a forma como a mídia tratou 
da Operação Lava Jato, concluem como a noção do escândalo político e do espetáculo midiático 
é uma chave fundamental para compreender como a Operação e a mídia caminharam lado a 
lado na construção do escândalo. A convergência desses estudos é que a Operação Lava Jato 
se projetou como um escândalo, uma vez que se trata de uma transgressão vinda de uma figura 
política; diariamente as notícias preenchiam as edições e reportagens dos telejornais pelo seu 
caráter escandaloso e, tais matérias utilizaram ainda de ferramentas que ampliaram tal 
escândalo, como a utilização de adjetivos, manchetes escandalosas e imagens chamativas que 
eram parte fundamental da criação de um entendimento coletivo sobre a Operação e os 
envolvidos. 
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valores e imaginários que são mobilizados pela obra em suas duas aberturas, 

enfatizando a maneira como são retratados os personagens envolvidos, a 

Operação Lava Jato e o combate à corrupção. Tais representações foram 

escolhidas pelo seriado para compor sua vinheta de abertura e assim, apresentar 

a obra para seu espectador e resumi-la em poucos segundos. 

 

 

4. “Se gritar pega ladrão, não fica um”: Análise das aberturas do seriado O 

Mecanismo 

Presente em diversas obras seriadas, a “abertura” é uma pequena edição 

de poucos segundos com imagens e música. A ideia de uma montagem de 

abertura nos audiovisuais remontam às vinhetas, servindo para delimitar o 

começo e o fim de um certo programa, apresentar os nomes dos envolvidos na 

produção, criadores, atores, logotipos, além de trazer elementos como imagens 

e sons para que o público identifique e reconheça a obra em questão (FREITAS, 

2007). As aberturas de obras seriadas, como nas telenovelas e seriados 

televisivos se destacam por possuírem imagens e sons marcantes, que 

permanecem na memória de seus espectadores. As aberturas trazem consigo 

traços narrativos para identificar o tom daquele produto seriado, em que 

momento da história a trama se passa, e demarcar o estilo artístico da produção. 

Assim, as montagens de abertura carregam consigo uma visão resumida de 

elementos presentes na história a ser assistida e, por tamanha relevância, que 

as aberturas implicam, tanto a respeito de síntese quanto de arte, que foram 

escolhidos analisar as duas aberturas da série O Mecanismo.  

Pela complexidade da narrativa audiovisual será levado em consideração 

uma gama de procedimentos operacionais para a análise do objeto, sendo 

imprescindível o uso da interdisciplinaridade, uma vez que ela é parte 

determinante da metodologia e aguça as indagações a serem feitas para com o 

objeto. Há hoje um expressivo número de historiadores que trabalham com o 

audiovisual, dialogando com teóricos da comunicação. Marcos Napolitano em 

seu capítulo “A história depois do papel”, o historiador demonstra a 

imprescindibilidade do trabalho do historiador com fontes audiovisuais sobre o 

aspecto do conteúdo da produção – que abarcam seu tema, história e 

personagens etc. –, os aspectos técnicos e específicos do meio audiovisual 
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analisado, as estruturas internas de linguagem de cada fonte, as tecnologias 

utilizadas na produção, as etapas da produção e, principalmente, a necessidade 

de realizar questionamentos à fonte. Napolitano destaca ainda que não se trata 

de avaliar o grau de fidelidade de uma obra, mas sim de compreendê-los como 

“parte da batalha pela representação do passado” (NAPOLITANO, 2011, p.84) 

que está em constante negociação na sociedade. 

 
Na perspectiva da moderna prática historiográfica, nenhum documento 
fala por si mesmo […]. Assim, as fontes audiovisuais e musicais são 
como qualquer outro tipo de documento histórico, portadoras de uma 
tensão entre evidência e representação [grifos do autor]. 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 de um evento ocorrido, cujo 
estabelecimento do dado bruto é apenas o começo de um processo de 
interpretação com muitas variáveis (NAPOLITANO, 2011, p.240) 

 

Outro estudo que proporcionou grande contribuição para a realização da 

investigação é a metodologia para análise de produtos telejornalísticos, da 

historiadora e orientadora dessa pesquisa Cássia Rita Louro Palha (2017). 

Embora não se trate de um objeto do campo do telejornalismo, as categorias 

elencadas pela autora são fundamentais para a observar a produção de um 

material que, mesmo não se intencione informativo, ele o é, pois representa e 

tem sua base diretamente calcada em acontecimentos e personagens reais. 

Palha destrincha a estrutura que interliga os elementos visuais e sonoros com a 

construção da narrativa, como por exemplo, as relações que se estabelecem 

com o telespectador, a construção de personagens, os lugares dos sujeitos na 

produção, as escolhas realizadas para a construção da mensagem, os usos de 

sensacionalismos, a edição e o ritmo das matérias. Com isso, as reflexões e 

métodos acima citados contribuem profundamente para a avaliação crítica das 

duas aberturas do seriado. E, por se tratar de vinhetas curtas, menores que um 

minuto cada, foi possível a realização da decupagem quadro a quadro dos 

elementos visuais e sonoros contidos em cada frame. Foram escolhidos alguns 

frames de ambas as aberturas para uma avaliação pormenorizada no presente 

artigo, não seguindo rigorosamente a ordem de aparição de cada take, mas sim 

o tema que ela mobiliza para a análise. 

A primeira temporada de O Mecanismo, lançada em março de 2018, inicia 

sua abertura com a destruição de extratos bancários por uma máquina. Os 
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papéis, agora em tiras, são recolhidos do lixo por uma figura portando uma 

lanterna. A cena escura e música de suspense, sem letra, faz uma alusão a um 

trabalho investigativo, perigoso e sigiloso. O sujeito analisa um por um os filetes, 

observando seus números a fim de emendá-los corretamente. Os papéis são 

remontados e colados, exibindo os extratos bancários refeitos. A mão então 

circula um valor no papel, o destacando do restante. É posicionado o último filete 

de papel cortado, compondo o extrato que exibe o título do seriado: O 

Mecanismo. A abertura é breve e dura cerca de 39 segundos. O tema da 

abertura é creditado a Gabriel Ferreira e a música criada por Antônio Alves Pinto. 

O músico é filho do cartunista Ziraldo, e compôs músicas para filmes famosos 

como Cidade de Deus (2002), Colateral (2004), Senhor das Armas (2005), A 

Hospedeira (2013), entre outros. 

 

Figura 1: Capturas de tela selecionadas da abertura da primeira temporada de 
O Mecanismos (2018)

 
Fonte: Banco de dados da autora. 

 

Da esquerda para a direita, de cima para baixo, a figura 1 mostra papéis 

de extratos bancários são picotados e logo depois retirados do lixo por uma mão 

no escuro. Após de remontados, é circulado um número com caneta vermelha e 

os recibos mostram o título da série O Mecanismo. É possível fazer a ligação 

entre a abertura e a personagem Marco Ruffo, protagonista do seriado, pois na 
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abertura fria 6 do primeiro episódio, Ruffo aparece na sede da Polícia Federativa 

com sacos cheios de papéis dos extratos bancários picotados, dizendo os ter 

coletado no lixo de Ibrahim. Ruffo também mostra em um quadro os extratos 

bancários colados como prova de uma movimentação financeira, seu ponto é 

que havia ali uma tentativa de Ibrahim destruir as provas de um crime financeiro. 

Ele pede para os procuradores do Ministério Público Federal do Paraná, Cláudio 

e Dimas, conseguirem mais informações sobre o dinheiro que estava sendo 

desviado.  

 

— (Cláudio) Onde é que você achou isso?  
— (Ruffo) Isso aqui é... Esses extratos... Ele é um puto. Ele 

picota tudo e joga no lixo. Eu pego e colo. É uma merda porque ele 
come um doce grudento. Fica coisando. 

— (Dimas) Você pegou isso tudo... no lixo? 
— (Ruffo) No lixo, é. 
— (Cláudio) O teu amigo de infância imprime esses extratos 

para te fazer virar a noite colando papelzinho.  
— (Dimas) Ruffo, não consigo montar uma denúncia com isso. 

Nem juiz nenhum vai aceitar lixo como prova (MECANISMO, 2018, 
temporada 1, episódio 1) 

 

A abertura serve como referência a esta cena presente na abertura fria, 

referenciando o protagonista e seu trabalho de busca por provas. Fica implícito 

na abertura como o policial é dedicado a solucionar e provar os crimes de Ibraim, 

olhando seu lixo, coletando grandes quantidades de papel picado, reconstruindo 

os extratos e depois analisando os valores ali impressos. Esse empenho fica 

cada vez mais evidente ao longo da história, uma vez que Ruffo, mesmo fora da 

polícia, continua a apurar os crimes de corrupção, fora do âmbito legal, como se 

fizesse justiça com as próprias mãos. A música de grave com notas prolongadas 

e as imagens escuras criam a sensação de que o trabalho é arriscado. O tom de 

suspense se une com a coleta de provas destruídas, podendo ainda sugerir uma 

tensão do policial que pode ser descoberto e colocar sua vida em risco. 

 
6 “Cold open” é uma técnica cinematográfica e televisiva amplamente utilizada nas narrativas 
seriadas que consiste em colocar uma ou mais cenas antes da montagem de abertura e do 
episódio em si. Nos seriados, a abertura fria possui diversos usos e objetivos que, podemos 
apontar dentre outros, a recapitulação dos principais momentos ocorridos nos episódios 
anteriores; apresentar uma esquete de humor que não terá relação com o episódio em si, 
apresentar ao telespectador o enredo e a temática que será abordado naquele episódio em 
questão, entre outros. Em O Mecanismo, a abertura fria, quando utilizada, possui o objetivo de 
envolver o espectador na trama logo de início, lançando-o diretamente nos acontecimentos e na 
narrativa da história do episódio em questão. 
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A imagem dos papéis sendo cortados para destruição de provas é 

amplamente utilizada na cultura pop e remete a intencionalidade de se acobertar 

o crime. Embora hoje em dia as transações bancárias e outros arquivos tenham 

migrado majoritariamente para o âmbito digital, a imagem dos papéis físicos 

sendo cortados realiza o objetivo de referenciar tal prática de destruição de 

provas que é uma maneira simbólica, atemporal e visual de demonstrar a 

intencionalidade do ato, além de apontar que o suspeito possuía consciência de 

seus atos ilícitos e buscava escondê-los. 

Dessa maneira, a abertura faz alusão a esse trabalho investigativo de 

Ruffo, um trabalho meticuloso e perigoso, que exige dedicação e discrição, ao 

passo que coleta provas intencionalmente destruídas pelo antagonista, Ibrahim, 

deixando claro que havia algo ali que ele gostaria de esconder. A imagem dos 

papéis sendo destruídos tem peso na construção do entendimento do crime de 

corrupção, que é intencional, e quem o pratica busca esconder. O mecanismo 

da corrupção seria então o crime do desvio de dinheiro público e todas as formas 

de acobertá-lo. 

A segunda temporada foi anunciada pela Netflix em abril de 2018, um mês 

após o lançamento da primeira temporada, comprovando um certo sucesso do 

seriado. Ao passo que a primeira temporada teve um período de dois anos para 

sua produção, a segunda temporada teve intervalo mais curto, cerca de um ano, 

e foi lançada em maio de 2019. A nova abertura tem 43 segundos de duração, 

apenas quatro a mais que o anterior, porém, ela traz uma adição considerável 

de novos elementos, posto que a primeira se focava em uma ideia, somente. Na 

nova abertura, há uma mudança substancial frente à primeira. Com imagens 

reais da sucessão de políticos no Brasil na Nova República e a prisão dos 

envolvidos em esquemas de corrupção, o musicista Antônio Alves Pinto — 

também responsável pela música de abertura da primeira temporada — canta o 

samba “Reunião de Bacana”, originalmente escrita por Ari do Cavaco e Bebeto 

di São João na década de 1980. Ao final, com uma imagem aérea do Palácio do 

Planalto em preto e branco, o título “O Mecanismo” aparece.  

É interessante pensar sobre a escolha da música, o samba, que é um dos 

elementos culturais mais reconhecidos do Brasil no exterior, demonstrando o 

alcance internacional da plataforma Netflix e do próprio diretor renomado 

internacionalmente, José Padilha, que buscam a audiência tanto nacional quanto 



79 
 

fora do país. Apesar de não ser utilizada a música completa, o recorte realizado 

na canção busca preencher o tempo curto da abertura, e sua letra traz uma 

crítica categórica aos “bacanas” das classes altas. Chamado para participar de 

um pagode, o eu-lírico conta que fora avisado que ali “não tem pobre” e para 

“pisar de mansinho”, pois seria “escurinho”. Ao observar a reunião, o eu-lírico 

nota a presença de pessoas da classe alta, “toda a nata, doutores, senhores, 

também magnatas” que bebiam e discutiam. O eu-lírico então conclui dizendo 

que “se gritar ‘pega ladrão’, não fica um, meu irmão”, fazendo alusão que todos 

os senhores presentes ali eram, de algum modo, ladrões. 

 

Figura 2: Capturas de tela selecionadas da abertura da segunda temporada de 
O Mecanismo (2019) 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

A nova abertura é iniciada com a imagem de Tancredo Neves com uma 

sobreposição de manchete de jornal sobre as Diretas Já, seguindo em ordem 

cronológica os presidentes do Brasil da Nova República. Após a aparição de 

Dilma Rousseff, as imagens dão lugar às prisões de diversos políticos e 
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empresários pela Operação Lava Jato, junto com artes e colagens ligadas ao 

dinheiro, riqueza e corrupção. Além disso, as cores das imagens podem sugerir 

uma edição para tentar demonstrar aqueles que tiveram envolvimento com os 

casos de corrupção. Por exemplo, o frame com a imagem de Fernando Collor 

aparenta ser mais azulado do que os restantes. Essa coloração azulada também 

se repete em outros frames, principalmente nos que contém prisões e 

conduções, ao passo que outros estão com a coloração mais natural, como 

demonstradas na figura 3. 

 

Figura 3: Capturas de tela selecionadas da abertura da segunda temporada de 
O Mecanismo (2019)

 
Fonte: banco de dados da autora 

 

As sobreposições escolhidas para compor os frames possuem ligação 

direta com o personagem em foco, ou seja, cada frame carrega consigo um 

conjunto de informações que é preciso buscar na memória ou pesquisar sobre. 

Por que Sérgio Cabral Filho foi colocado com um anel de diamante (REZENDE, 

2017)? Por que José Dirceu foi colocado com um avião atrás de si (BRANDT; 
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AFFONSO; MACEDO, 2015). A concepção e a montagem da abertura deixam 

claro que estas foram escolhas intencionais a fim de demarcar visualmente 

elementos acerca dos escândalos que cada um se envolveu. Nem mesmo as 

transições entre uma imagem e outra são escolhidas ao acaso, como a transição 

da imagem de Joesley Batista, onde temos um homem vestido de branco 

carregando uma peça de carne bovina, fazendo uma alusão a uma de suas 

empresas, a JBS de processamento de carne, que também foi alvo de 

investigações por pagamento de propina ao deputado Eduardo Cunha. Chama 

atenção ainda que, enquanto todos que aparecem nas imagens possuem seus 

olhos borrados, o único que tem seus olhos nítidos é Michel Temer, do então 

PMDB (hoje, MDB), que ocupava o cargo de Presidente da República no ano de 

produção da segunda temporada, realizada durante o ano de 2018, no ano 

anterior ao lançamento. Os olhos nítidos de Temer podem ainda representar a 

experiência política sua e de seu partido, a maneira profunda como o 

pemedebismo 7 está presente na política brasileira. Novamente é possível notar 

o tom azulado das fotos daqueles que estão sendo presos, apenas Michel Temer 

aparenta estar sem o filtro da cor azul. O ex-presidente foi preso pela Operação 

Lava Jato em março de 2019 e liberado logo em seguida, pouco antes da estreia 

do seriado. 

 
7  O cientista político Marcos Nobre no seu livro “Imobilismo em Movimento” caracteriza o 
pemedebismo como a forma de realizar alianças que emergiu após a Constituição de 1988 pelo 
partido PMDB, construindo grandes maiorias no Congresso Nacional a fim de proteger a classe 
política, realizar troca de favores e impedir o avanço das demandas populares. Nobre irá apontar 
como essa dinâmica provém de um passado clientelista brasileiro, muitas vezes pautado por 
interesses pessoais. Para o autor, o pemedebismo se projeta então como um freio às mudanças 
e ao desenvolvimento do país. 
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Figura 4: Capturas de tela selecionadas da abertura da segunda temporada de 
O Mecanismo (2019) 

 

 
Fonte: Banco de dados da autora 

 

Já a figura 4 apresenta como a sobreposição de manchetes de jornais 

associada às imagens verídicas servem como um modo de comprovação e 

legitimação daquilo que as imagens — e a música — mostram, pois se relacionam 

diretamente a cada sujeito e seu escândalo de corrupção. Cada frame conversa 

com o espectador, fazendo-o se lembrar de quem são essas pessoas, se lembrar 

de ter visto no jornal, a ponte direta com os acontecimentos reais. Assim, tanto 

o uso de imagens reais quanto das manchetes de jornal podem ser enquadrados 

na intenção de se criar um efeito do real e transparecer ser verdadeiro aquilo 

que é mostrado. 

Além disso, a presença dos jornais remete também à grande midiatização 

ao redor das fases e das movimentações realizadas pela Lava Jato, podendo 

suscitar na memória do telespectador o exato momento de que cada prisão e 

assunto se trata, o fazendo lembrar dos acontecimentos por tê-los visto 
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constantemente em reportagens jornalísticas, seja na televisão, em jornal ou 

revista. Ao contrário de outros frames que trazem a sobreposição de jornais, a 

imagem de Eduardo Cunha tem ao fundo uma plataforma de petróleo com uma 

sobreposição da Bíblia, do Salmo 91. O salmo pode fazer uma referência ao fato 

de que Eduardo Cunha é evangélico, mas também que há uma acusação de 

repasse de propina para uma igreja evangélica (COUTINHO; AFFONSO; 

HUPSEL FILHO, 2015). Já a imagem da plataforma de petróleo se refere ao 

caso de aquisição de navios-sondas da Samsung, no qual Cunha era investigado 

por ter recebido US$ 5 milhões em propina como forma de viabilizar o contrato 

(CAGNI, 2016). 

 

Figura 5: Capturas de tela selecionadas da abertura da segunda temporada de 
O Mecanismo (2019) 

 

Fonte: banco de dados da autora. 
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Há ainda na abertura referências a outros episódios escandalosos 

trazidos a público pela mídia, como é o caso das imagens que contém Delcídio 

do Amaral e Romero Jucá com a inserção de ondas de rádio ao fundo. Os áudios 

de Delcídio do Amaral são sobre uma tentativa para ajudar a fuga de Nestor 

Cerveró do país, o áudio foi utilizado como prova para pedir a prisão de Amaral 

(CONGRESSO EM FOCO, 2015). Já os áudios de Romero Jucá demonstravam 

a discussão sobre um pacto nacional para estancar a sangria feita pela Operação 

Lava Jato (NETTO, 2016). Há também uma imagem de homens trabalhando 

numa construção civil com sobreposição de uma imagem replicando um 

aplicativo de trocas de mensagens, onde é possível ler: “Você poderia me fazer 

um favor? Marquei com o nosso Amigo de encontrar a Esposa”. O frame se 

refere às mensagens divulgadas pela Revista Veja em março de 2016 alegando 

se tratar de uma conversa sobre reformas no sítio e no Triplex que seriam para 

Lula e Marisa Letícia. É mostrado rapidamente uma imagem da condução 

coercitiva de Lula feita pela Polícia Federal, com o ex-presidente acenando para 

as pessoas ao seu redor. Em seguida, a imagem de Paulo Roberto Costa, ex-

diretor da Petrobras, é tomada por uma mancha preta no canto superior da tela, 

que se espalha pela tela enquanto a imagem muda para uma foto do Edifício 

sede da Petrobras no Rio de Janeiro, sendo então completamente coberto pela 

mancha preta. A imagem final, do Palácio do Planalto visto de cima em preto e 

branco, com o título “O Mecanismo” é encoberta por uma mancha avermelhada, 

e somente o escrito permanece, agora em branco, dando o tom final à abertura. 

A mancha, pode simbolizar a corrupção que toma conta da política, nascendo 

com os diretores da Petrobras, por todo seu prédio, e acabando em Brasília, 

sendo o Palácio do Planalto a morada final desse mecanismo corrupto. 

A mudança do estilo e dos elementos presentes entre as duas aberturas 

é inegável. Se anteriormente havia uma montagem mais simplória do que seria 

o seriado, retratando o policial Ruffo fazendo um trabalho investigativo perigoso 

e coletando provas deliberadamente destruídas do lixo, ainda que sem 

apresentar o rosto do personagem, a abertura da segunda temporada escancara 

as ligações da narrativa do seriado com os eventos e pessoas reais, deixando 

de lado a figura do protagonista. As imagens factuais juntamente com o samba 

escolhido, explicitam a relação entre as figuras dos políticos e a corrupção 
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brasileira. Fazendo a ligação de como os políticos estão intrinsecamente ligados 

à corrupção, como “ladrões” — ao passo que a música toca e as imagens 

mostram as prisões — e “ricos” — com inserções digitais de imagens ao fundo, 

como dinheiro, diamantes, bebidas, aviões, entre outros —, exercendo uma 

crítica deveras evidente à classe política cercada de escândalos de corrupção. 

A escolha das imagens da abertura da segunda temporada indica como os 

grandes políticos e empresários que possuíam acordos ilegais foram 

descobertos e presos pela Operação Lava Jato.  

Além do que aparece, aquilo que fica de fora da composição de abertura 

também pode dar pistas sobre o tipo de representação que fora escolhida 

realizar no seriado. Enquanto na primeira temporada temos uma figura soturna 

que faz alusão ao trabalho de Marco Ruffo e da equipe da Lava Jato, juntando 

provas destruídas e as remontando, na abertura da segunda temporada não há 

enfoque em nenhum personagem ou agente da Operação. Ainda que alguns 

policiais apareçam ao lado das figuras nas imagens de condução coercitiva, não 

houve uma intenção de destacá-los, ao contrário, são os políticos e empresários 

escolhidos como centrais nessa abertura. Os agentes da força-tarefa não são 

personificados ou identificados, os retirando da posição de protagonistas de um 

seriado no qual eles são os personagens principais. Porém, as imagens dos 

políticos presos exaltam a importância do trabalho da equipe policial e seus 

resultados, demonstrando que as investigações e prisões chegaram ao “alto 

escalão” da política brasileira. 

É preciso reiterar que os personagens agentes da Operação Lava Jato, 

principalmente Ruffo e Verena, são os protagonistas do seriado, enquanto os 

políticos e empresários são construídos como os antagonistas, os vilões da 

história. O destaque na abertura é dado, portanto, para os envolvidos nos 

escândalos de corrupção que foram presos pela Operação, seja pela grandeza 

do ato de se prender tantos envolvidos, seja pela simbólica força que demonstra 

a operação de ter chegado às grandes figuras do esquema de corrupção, até 

então inalcançáveis. 
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5. Considerações finais 

Como dito anteriormente, é sabido que, assim como as interpretações 

sobre eventos passados não permanecem estáticos, sendo reformulados à luz 

do presente e a partir de novas indagações e informações, as representações e 

interpretações sobre os fatos e personagens ligados à Operação Lava Jato 

também se transformam a cada dia. O Mecanismo é uma rica fonte que traz 

consigo um reflexo do momento histórico de sua produção e leitura de mundo, 

demonstrando como a obra é, para além de um vestígio de seu tempo, uma 

forma de discurso que legitima uma certa versão e interpretação da realidade. 

Os valores e imaginários mobilizados pela obra estão intrinsecamente 

relacionados com o momento de sua produção, corroborando com a ideia de que 

a corrupção na esfera pública é o maior problema enfrentado pelo Brasil. 

Ainda que não tenha sido feita a análise da narrativa do seriado, as 

aberturas são um resumo e uma maneira de circunscrever para seus 

espectadores do que se trata aquela produção e qual seu estilo. Se na primeira 

abertura havia um cuidado em especial, um certo receio de ligar os fatos 

contados na história com a realidade, dedicando toda a abertura ao trabalho 

soturno do protagonista, na segunda temporada esse medo se esvai e dá lugar 

a uma profusão em larga escala das relações com personagens e 

acontecimentos reais ao redor da Operação Lava Jato. Há a utilização constante 

de signos que levam o espectador a fazer a ponte com os acontecimentos reais, 

rememorando os eventos e os escândalos de cada um dos personagens 

envolvidos, ao som de um samba crítico. Assim, as diferenças nas duas 

aberturas de O Mecanismo indicam uma crescente condenação no que tange a 

corrupção na esfera pública e um maior apoio ao combate a esse crime. Mesmo 

que não haja espaço para mostrar as inspirações reais dos protagonistas que 

integram a força-tarefa da Operação Lava Jato nesta segunda abertura, 

sabemos exatamente quem são os vilões, tanto na ficção quanto na vida real: os 

políticos como um todo. 

O discurso mobilizado por O Mecanismo se relaciona com aquele já 

presente na sociedade, com forte oposição aos políticos no poder, 

principalmente do Partido dos Trabalhadores, e uma defesa irrestrita das 

investigações de corrupção, da Operação Lava Jato e seus agentes. A série 

sozinha não é responsável pela criação da imagem dos policiais, dos políticos 
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ou dos eventos ligados à Operação Lava Jato, mas ele está de fato inserido em 

um contexto que, junto com outras mídias, constituíram uma narrativa 

maniqueísta de heróis contra bandidos, de descrença das instituições e de forte 

manifestação contra uma dita corrupção sistêmica no ambiente político, cujos 

desdobramentos culminaram na queda da então presidente Dilma Rousseff e na 

eleição de Jair Bolsonaro.  
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Julio Plaza e o uso da imagem fotográfica apropriada da mídia 
impressa, na serigrafia: o caso de In.for.ma.tion, 1972 

 
 

Daniela Maura Ribeiro1   

 
 

Introdução2 

 O artista espanhol Julio Plaza (Madri, Espanha, 1938 - São Paulo, Brasil, 

2003) se insere, inicialmente, no ambiente artístico do pós-guerra, na Espanha, 

da década de 1950, quando havia predomínio entre artistas abstratos e 

figurativos.  

De acordo com o próprio Plaza, sua primeira fase artística “mais 

significativa foi figurativa”, tendo como tema “o telúrico da paisagem, a natureza-

morta, os objetos” (PLAZA, 2013, p. 24-25). Trata-se de uma “visão figurativa, 

construída”, segundo Plaza, “menos as figuras do que o espaço plástico, menos 

o tema e mais a construção, menos o quadro do que a pintura” (PLAZA, 2013, 

p. 25). 

 Foi nessa fase, entre 1954 e 1960, que Julio Plaza frequentou as aulas 

livres de modelo vivo e pintura, no Círculo de Bellas Artes, em Madri, na 

Espanha. Na sequência, de 1960 a 1962, estudou na École de Beaux-Arts e na 

Académie Julian, em Paris, na França. Completa a sua formação, os estudos 

que realizou em Colônia e Düsseldorf, na Alemanha, “por onde andava o Grupo 

Fluxus e o Muro de Berlin se construía” (PLAZA, 2013, p. 25). 

 Julio Plaza observa que é no começo da década de 1960 que sua 

“linguagem em arte começa a frutificar, a partir do contato com as obras de 

vanguarda russa existente nos museus europeus” (PLAZA, 2013, p. 25).  

 Em 1963, Plaza irá participar da fundação do Grupo Castilla 63, composto 

também pelos artistas Elena Asíns, então sua esposa, e Lugán, e dar sequência 

a sua trajetória como artista, com a participação em exposições, em Madri. 

 
1 Daniela Maura Ribeiro é pós-doutoranda no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” – Unesp, Câmpus de São Paulo. 
2 Esta apresentação e o item “2. Serigrafias: 1969-70”, do presente texto – relativo à comunicação 
que apresentei no ST: IMAGENS MIDIÁTICAS E/OU MIDIATIZADAS – TEMPORALIDADES E 
HISTORICIDADES, em 24 mai. 2021 –, são ambos edições de tópicos do artigo “Regina Silveira 
e Julio Plaza: agentes da arte conceitual brasileira”, de minha autoria, aceito para publicação na 
edição de julho (n.11, 2021), da Revista Intelligere, que já deverá estar disponível no site da 
revista (https://www.revistas.usp.br/revistaintelligere), quando este texto for publicado.  

https://www.revistas.usp.br/revistaintelligere
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 Três anos depois, no mês de julho, conhece o escritor, poeta, filósofo e 

crítico espanhol Ignacio Gómez de Liaño, em Paris, a caminho da Holanda, para 

ver uma exposição de Piet Mondrian, junto com Lugán e Elena Asíns,  quem 

convida os três artistas, alguns meses mais tarde, a participar da Cooperativa 

Artística y Artesana (CPAA), da qual é fundador.  

 Gómez de Liaño comentou em entrevista3 o papel de Julio Plaza nessa 

Cooperativa, ele “supervisionou a relação da CPAA com as artes plásticas, 

enquanto eu me ocupava mais da parte relacionada com a poesia”, e que foi o 

artista quem desenhou o logotipo da CPAA. 

 No final de 1966, Ignacio Goméz de Liaño organizou a exposição Rotor – 

concordância de arte, em várias cidades espanholas, com obras de Elena Asíns, 

Lugán e de Julio Plaza. Sua obra era “uma sábia combinação de figuras 

geométricas – sobretudo quadrados e cores – no caso das pinturas”, além de 

relevos de madeira nos quais “predominava a cor branca” 4, nas palavras de 

Liaño, de caráter construtivista, característica de seus trabalhos, do período.  

É também em 1966, que Julio Plaza realiza individual na Galeria Nebli, 

em Madri, composta por trinta obras, que chegou a ser notícia no Brasil, segundo 

dados de Karina Sérgio Gomes (SÉRGIO GOMES, 2020, p. 35). 

No ano seguinte, Julio Plaza ganha uma bolsa do Ministério das Relações 

Exteriores (Itamaraty), “a título de ‘cooperação intelectual Brasil-Espanha’” 

(PLAZA, 2013, p. 26), para estudar na Escola Superior de Desenho Industrial – 

ESDI, no Rio de Janeiro. Carmen Portinho, então diretora da Escola, foi quem 

recebeu Plaza e abriu os espaços e ateliês do local para o artista trabalhar, tendo 

sido ali realizada toda a sua produção de 1967 a 1969.  

Em paralelo, ainda em 1967, no Brasil, Plaza participa da representação 

espanhola, da IX Bienal Internacional de São Paulo.  

Em 1968, realiza o livro Objetos, terminado em 09 de abril de 1969, o qual 

inclui um “poemóbile”5 de Augusto de Campos, composto por 13 pranchas de 

serigrafia em cores sobre dobradura de papel. 

 
3 Concedida à autora deste artigo, para o pós-doutorado, feita em três etapas, por e-mail, entre 
19.09.2020 e 30.10.2020, respondendo à pergunta de número três. Inédita. Tradução livre. 
4 Idem, em resposta à pergunta de número quatro. 
5 Augusto de Campos relata sobre a sua participação no livro Objetos, 1969, de Julio Plaza, 
mencionando ser o seu poema inserido no objeto oferecido por Plaza, o primeiro “poemóbile”: 
“Olhando e reolhando as enigmáticas páginas-objeto, ocorreu-me associar-lhes um poema, ao 
invés de um texto em prosa. Um poema que tivesse alguma analogia com a proposta plástica do 
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Em 1969, Julio Plaza vai para Porto Rico, onde residiu e lecionou na 

Universidade de Porto Rico, Recinto Universitário de Mayagüez, até 1973, junto 

com sua segunda esposa, Regina Silveira. Lá instalam um estúdio de serigrafia, 

onde teve início a sua produção com essa técnica, que, em 1972, irá incluir a 

imagem fotográfica. 

De acordo com Cristina Freire6, “os livros de artista e as publicações foram 

o cerne da produção de Julio Plaza”: o artista realizou, em parceria com o poeta 

Augusto de Campos, Poemóbilies, 1974, Caixa Preta, 1975, e Reduchamp, 

1976, livros de artista de suma importância em sua trajetória.  

Contudo a produção em serigrafia de Plaza segue depois do seu retorno 

ao Brasil, em 1973, em paralelo a realização desses livros de artista, a exemplo 

das Edições On/Off,  Série didática – Técnica do Pincel 1,2,3,4 e 5, 1974, em 

conjunto com Regina Silveira, e também Duchamp vs Vasarely; F. 

Léger/Duchamp  e Depois de Calder, as três realizadas em 1974, além de Depois 

de Lichtenstein e Vasarely, assim como Alechinsky/Lichtenstein, ambas datadas 

de 1975.  

Também em sua volta ao Brasil, Julio Plaza passa a lecionar na FAAP 

(1973-1985) e ECA-USP (1974-1998)7, tendo lecionado ainda no Centro de 

Estudos Aster (1978-81),  PUC-SP (1979-1983), e Instituto de Artes da Unicamp 

(1992-1997). 

Suas investigações pioneiras, assim como sua atividade docente, 

relacionam arte, tecnologia e comunicação, como observou Cristina Freire8, 

sendo Plaza um dos pioneiros inclusive no uso da holografia, no Brasil, com 

participação na exposição Triluz – Hologramas, no Museu da Imagem e do Som 

de São Paulo – MIS-SP, inaugurada em 02 de dezembro de 1986, ao lado de 

 
artista. Assim nasceu, nas duas versões que fiz para o livro, em português e em inglês (Abre e 
Open), o primeiro “poemóbile”, como batizei mais tarde – um poema-objeto que ao se abrirem 
as páginas, tem suas palavras projetadas para frente, em diversos planos, seguindo múltiplas 
relações de significado [...]”. Ver: CAMPOS, 2013, p. 80. 
6 Para Cristina Freire “Não por acaso, os livros de artistas e as publicações foram o cerne da 
produção de Julio Plaza. Combinados com a organização de exposições, tornavam, em sua 
prática, equivalentes o curador e o editor”. Ver: FREIRE, 2013, p. 68.  
7 Considerando somente sua atividade de docente na graduação do Departamento de Artes 
Plásticas. Na pós-graduação, Plaza atuou até 2003, ano de sua morte. 
8 No texto curatorial da exposição JULIO PLAZA: indústria poética. Museu de Arte 
Contemporânea da USP, 09 nov. 2013/30 dez. 2014. Disponível em: 
https://issuu.com/geaccmac/docs/catalogo_plaza. Acesso em 27 jul. 2021 

https://issuu.com/geaccmac/docs/catalogo_plaza
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Augusto de Campos, Décio Pignatari, Moysés Baumstein e Wagner Garcia, na 

qual apresentou a obra Arco Íris no Ar Curvo9. 

Teve importante papel no Museu de Arte Contemporânea da Universidade 

de São Paulo – MAC-USP, na colaboração com Walter Zanini, então diretor do 

museu, de 1974 a 1977, na organização de exposições como Prospectiva’74 e 

Poéticas Visuais, 1977, que foram “dois marcos para a arte ‘não sistema’ no 

Brasil”, de acordo com o próprio Plaza, um dos exemplos de sua atuação 

radicalmente crítica ao circuito artístico e ao mercado de arte. 

Considero Julio Plaza um dos agentes da arte conceitual brasileira, em 

conjunto com Regina Silveira10. 

 

 

2. Serigrafia: 1969-70 

Em 1969, logo no primeiro ano trabalhando no campus Mayagüez, da 

Universidade de Porto Rico, Julio Plaza realiza, no estúdio de serigrafia que ele 

e Regina Silveira instalam no local, o álbum de serigrafias Anarquitecturas11 e, 

no ano seguinte, o álbum O Design, o process12, com textoemas de Claudio 

Ferlauto, como Plaza designou os cinco poemas desse arquiteto, incluídos no 

trabalho. 

De acordo com Ferlauto13: 
 

 
9 Ver: CONTRA a vulgarização da Holografia. Folha de S. Paulo, Ilustrada, 02 dez. 1986, p. A-
31. De acordo com Augusto de Campos, em depoimento no vídeo “Julio Plaza, o poético e o 
político” (Fundação Vera Chaves Barcellos, 13 jun. 2013), disponível no Youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=bOhsAjTBhBM), a holografia, em Julio Plaza, foi um trabalho 
feito a partir do Moysés Baumstein, um dos poucos hológrafos, que já dominavam a tecnologia 
da holografia. Acesso em: 27 jul. 2021. 
10 Esse é o tema da minha pesquisa de pós-doutorado, em andamento, na presente data (29 jul. 
2021), sob o título “Regina Silveira e Julio Plaza: agentes da arte conceitual brasileira”, da qual 
decorre a presente comunicação. 
11 A imagem das serigrafias que compõem Anarquitecturas está disponível em fotos de vistas da 
exposição “Julio Plaza: Construções Poéticas”, realizada em 2012, na Fundação Vera Chaves 
Barcellos, reproduzidas no texto de Alexandre Dias Ramos “Exposição Julio Plaza: Construções 
Poéticas. Por uma breve impressão de Julio Plaza”. Ver: DIAS RAMOS, 2013, p. 91. A foto na 
parte superior da página traz uma imagem mais aproximada de Anarquitecturas, na parede atrás 
da obra Escultura Montável, datada de 1967.  
12 Ver imagens em MUSA – Museo de Arte UPRM, fev. 2016, p. 56 e 57. Disponível em: 
https://www.uprm.edu/musa/wp-content/uploads/sites/316/2020/05/Antes-y-ahora-
catalogo_v.08.pdf . Acesso em: 27 jul. 2021. 
13Em entrevista concedida a autora para o pós-doutorado, feita por e-mail, entre 26/08 e 
10/09/2020. Inédita, trecho originalmente inserido no artigo da autora para a Revista Intelligere, 
edição de julho (n.11, 2021), op. cit.  

https://www.youtube.com/watch?v=bOhsAjTBhBM
https://www.uprm.edu/musa/wp-content/uploads/sites/316/2020/05/Antes-y-ahora-catalogo_v.08.pdf
https://www.uprm.edu/musa/wp-content/uploads/sites/316/2020/05/Antes-y-ahora-catalogo_v.08.pdf
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A ideia e as conversas sobre os poemas, que Julio chamou de 
‘textoemas’ aconteceram em Porto Alegre, e não em Porto Rico… O 
Julio tinha editado um livro, pequeno e em preto e branco, (Signspaces, 
Porto Rico: Recinto Universitário de Mayagüez, 1970, 48 pp., 20,0 x 
21,0 cm), com as imagens que depois usaria no O design, o process, e, 
imagino que ele já tinha vontade de realizar um trabalho maior com 
aquelas figuras. Na minha lembrança, acho que já tínhamos os poemas 
datilografados e mostramos para ele naquela ocasião, e ele considerou 
que casavam com as imagens e ideias do projeto. As artes foram então 
executadas com Letraset (letras transferíveis a seco, impressas em 
serigrafia, sobre uma folha de polietileno translúcida que recebia uma 
camada de adesivo de baixa intensidade para fixação), usando a 
família tipográfica Futura, e inspiradas em obras dos poetas concretos 
e enviadas para Porto Rico. 

 

Na verdade, há um encadeamento de ideias a respeito da imagem como 

signo em Signspaces, mencionado por Ferlauto, Anarquitecturas e O Design, o 

process. O livro Signspaces foi realizado entre 1967-1969, embora publicado em 

1970, Anarquitecturas, data de 1969, e O Design, o process, de 1970. Nos três 

as figuras são muito parecidas, no primeiro e no último é ressaltada claramente 

a ideia de signo, que já aparece no título das obras. Por exemplo, na capa de O 

Design, o process, devido à impressão do amarelo sobre o preto, sobressai a 

palavra Sign Process, processo do signo, que são “jogos visuais”, como 

observou Alexandre Dias Ramos, em Anarquitecturas (DIAS RAMOS, 2013, 

p.97). 

 

 

3. A imagem fotográfica na serigrafia  

As formas, signos, que figuravam nas serigrafias dos anos de 1969 e 

1970, de Julio Plaza, agora dão lugar à imagem fotográfica. 

A fotografia é empregada de várias maneiras na arte conceitual14, uma 

delas apropriada – inclusive da mídia impressa –, e utilizada em serigrafias, 

remetendo à Pop Art, como é o caso do uso feito por Plaza.  

 Será também no Recinto Universitário de Mayagüez, da Universidade de 

Porto Rico, que Julio Plaza fará serigrafias nas quais utilizará a imagem 

fotográfica, como, por exemplo, Action, Ob.ject, Event e In.for.ma.tion15, todas 

 
14 Annateresa Fabris estabelece um percurso crítico-historiográfico da fotografia na arte 
conceitual em seu artigo Arte conceitual e fotografia: um percurso crítico-historiográfico 
(FABRIS, 2008, p. 19-32). 
15Todas essas serigrafias fazem parte da coleção de obras de Julio Plaza do Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo – MAC-USP. O museu possui um total de 
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realizadas 1972, disponíveis online16, entre aquelas que “mostram a guinada 

forte que marcou a saída de Plaza dos domínios regidos pela sintaxe das formas, 

para explorar os terrenos da semântica da imagem, notadamente fotográfica” 

(SILVEIRA, 2013, p. 39). 

 
Com recursos técnicos muito mais avançados para a fotografia, como 
a fotomecânica e a impressão de serigrafias ou offset, postos à 
disposição pela Universidade de Porto Rico, Plaza se lança em novas 
explorações, isto é, na linguagem e nos recursos de reprodução 
técnica. Mas a mola da mudança é, principalmente, a renovação do 
repertório, impregnado e modificado pela informação forte e atualizada 
que provinha tanto das visitas frequentes a Nova York quanto do 
acesso de bibliografias e periódicos mais atualizados. (SILVEIRA, 
2013, p. 39) 

 

Nessas serigrafias, exceto em In.for.ma.tion, em que se apropria de 

imagem da mídia impressa, Plaza utiliza fotografias de performances ou registros 

realizados durante o curso Proposiciones Creativas, que ministrou no Instituto 

de Artes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1971. 

Por exemplo, em Event, está inserido o registro fotográfico do momento 

em que uma criança tenta pegar alguns dos 1500 balões de gás coloridos soltos 

no Parque Farroupilha, em frente ao Auditório Araújo Viana (ramos borges, 2019, 

p. 186, nota 407), que se espalharam pelas ruas de Porto Alegre, resultado do 

trabalho “Projeto para a Solução da Paisagem Urbana que o Homem Organiza 

na Área Industrial”, de alunos da Faculdade de arquitetura da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, que participaram do curso (BARCELLOS, 2013, 

p. 50).  

De acordo com a historiadora da arte portorriquenha Melissa M. Ramos 

Borges (tradução livre): 

 
Plaza apresentou na Sala de Arte do RUM a mostra Proposiciones 
creativas, produto do curso prático-teórico de criatividade realizado no 
Instituto de Artes da Universidade Federal do R.G.S., Brasil, durante o 
verão de 1971. (RAMOS BORGES, 2019, p. 186) 

 

 
sessenta obras do artista em sua coleção. Integram também o conjunto de obras de Plaza na 
Galeria José de la Mano, em Madri, Espanha. 
16 No site da Galeria José de la Mano em: josedelamano.com/index.php/julio-plaza. Acesso em: 
27 jul. 2021.  

http://www.josedelamano.com/index.php/julio-plaza
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Como observou Ramos Borges, alguns dos conceitos17 e imagens 

contidos no catálogo do curso foram incluídos em algumas das serigrafias que 

Plaza apresentou na mostra dele decorrente, na Sala de Arte do Recinto 

Universitário de Mayagüez - RUM, como no caso de Event, que acabamos de 

comentar, onde entra na serigrafia a imagem fotográfica associada ao conceito 

“event” (no catálogo “evento”, em espanhol) ou In.for.ma.tion, na qual o artista 

insere apenas um dos conceitos “información”, mas relacionado a uma imagem 

retirada da mídia impressa, situação sobre a qual refletiremos mais adiante.  

Há também outras, como TV São Paulo 22/12/70 8,16 p.m.; São Paulo 

21/12/70 6,00 p.m.; OK. Harris Gallery New York City 4/8/70 11,45 A.M., R.G.S. 

Brasil 4/1/71 3,00 p.m, igualmente datadas de 1972 e, exceto a última, 

disponíveis online18. 

Nessas serigrafias Plaza utiliza fotografias que realizou nos anos de 1970 

e 1971, durante suas viagens a São Paulo, Nova Iorque e ao Rio Grande do Sul. 

O artista reuniu diversas imagens fotográficas de suas viagens para esses 

locais e também para Porto Rico e Uruguai (Montevidéu) no livro Espacio-tiempo 

como acción. Document acciones, impresso nos “Estudios de Arte do RUM 

(Recinto Universitário de Mayagüez)”, em 1971, sobre o qual tomei 

conhecimento, pela primeira vez, por meio da menção feita a essa obra pelo 

curador espanhol Iñaki Estella, no catálogo da exposição Insularidades: Tomás 

García Asensio y Julio Plaza en Puerto Rico [1969-1973], realizada em Madri, 

Espanha, na Galeria José de la Mano, em 202019.  

 
 17Os conceitos incluídos no catálogo, trabalhados durante o curso Proposiciones Creativas 
foram os seguintes, todos apresentados em espanhol: objeto, concepto, acción, documentación, 
evento, comportamiento, proposición, proceso, información. 
18 Estas serigrafias também integram a coleção do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo – MAC –USP e, exceto R.G.S. Brasil 4/1/71 3,00 p.m, o conjunto de 
obras de Plaza na Galeria José de la Mano, em Madri, estando disponíveis para visualização no 
site dessa galeria (josedelamano.com/index.php/julio-plaza).  
19De 13 de fevereiro a 29 de março. Ver página 12. Disponível em: 
http://www.josedelamano.com/images/Catalogos/Catalogo-Insularidades.pdf  . Acesso em: 27 
jul. 2021. Estella compartilhou comigo algumas imagens fotográficas que havia feito de páginas 
do livro Espacio-tiempo como accion. Document acciones, de Julio Plaza, a partir do exemplar 
pertencente a Galeria José de la Mano, em Madri, Espanha. Algum tempo depois descobri ao 
acessar lista de obras de Julio Plaza no acervo da Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB), 
que aqui no Brasil, nessa coleção, existe outro exemplar do referido livro, de Plaza. Em contato 
com a equipe do acervo da FVCB, pude ter acesso às imagens de todas as páginas do livro, 
graças a Fernanda Soares da Rosa, que as digitalizou e me enviou por Google Drive, facilitando 
o acesso à obra, nesses tempos de pandemia, em que viajar não é recomendado, por questões 
sanitárias relativas à transmissão do vírus da Covid-19.  

http://www.josedelamano.com/images/Catalogos/Catalogo-Insularidades.pdf
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Contudo, as imagens fotográficas incluídas nas serigrafias TV São Paulo 

22/12/70 8,16 p.m.; São Paulo 21/12/70 6,00 p.m.; OK. Harris Gallery New York 

City 4/8/70 11,45 A.M., R.G.S. Brasil 4/1/71 3,00 p.m, não integram aquelas 

contidas no referido livro de Plaza, embora existam algumas semelhantes, o que 

nos leva a crer que foram realizadas dentro desse contexto. 

Por exemplo, a imagem fotográfica incluída na serigrafia São Paulo 

21/12/70, 6,00 p.m, de um tobogã, é semelhante àquela da página 24, do livro, 

sequência de fotografias realizadas na Rua Augusta, em São Paulo, a primeira 

delas com a legenda Rua Augusta São Paulo Brasil 6,00 P. M. 21/12/7020, na 

página 21, e as outras, até a página 24, sem a legenda, mas com os horários 

progressivos das fotografias feitas no local, sendo esta última, a final dessa 

sequência, tirada às 6,40 p.m.  

Apesar da diferença de horário da fotografia inserida na serigrafia São 

Paulo 21/12/70 6,00 p.m e daquela apresentada na página 24, do livro Espacio-

tiempo como acción. Document acciones, de Julio Plaza, que é 6,40 p.m, deduzo 

que uma é sequência da outra, embora a primeira não esteja incluída no livro. 

Ambas retratam um tobogã, só que naquela que está incluída na serigrafia 

das 6,00 p.m, não tem a presença de pessoas, ao contrário da que está no livro, 

realizada às 6, 40 p.m: nela vê-se uma mulher acabando de escorregar no 

tobogã, e dois homens em pé, em frente a ele21. 

Situação parecida ocorre com a serigrafia R.G.S. Brasil 4/1/71 3,00 p.m, 

de Julio Plaza, cuja imagem fotográfica nela incluída é de nuvens no céu. 

 
20 Esta fotografia indica na legenda Rua Augusta São Paulo Brasil 6,00 P. M. 21/12/70, mas não 
é do tobogã e sim de uma fila de carros. Já a imagem fotográfica incluída na serigrafia São Paulo 
21/12/70 6,00 p.m, não menciona ter sido feita na Rua Augusta, porém retrata o tobogã que 
aparece em uma das sequências de fotos tiradas nessa rua, na página 24 do livro Espacio-
tiempo como accion. Document acciones, de Plaza. É curioso que ambas as fotografias são do 
mesmo horário e dia, e, ao que parece, as duas tiradas na Rua Augusta, embora uma não traga 
essa informação na legenda. O que concluo é que às 6,00 p.m foram feitas duas fotografias na 
Rua Augusta, em cenários bem próximos, com a diferença de poucos instantes, uma a da fila de 
carros, que está no livro Espacio-tiempo como accion. Document acciones, na página 21, e a 
outra, que não traz a indicação de que foi feita ali, incluída na serigrafia São Paulo 21/12/70 6,00 
p.m, mas que mostra o mesmo tobogã de uma das fotografias da sequência de fotos tiradas na 
Rua Augusta, apresentada na página 24 do referido livro, com o horário de 6,40 p.m, porém feita 
quarenta minutos antes desta. 
21 Há, ainda, outra imagem que faz parte dessa sequência de fotografias do tobogã, feitas na 
Rua Augusta, curiosamente também tirada às 6,40 p.m, incluída na obra Semiologia Urbana, 
1971, de Julio Plaza, mas adotando na legenda o formato 18h40 hs, ao invés de 6,40 p.m para 
indicar o horário, em que duas pessoas estão escorregando no tobogã. Acredito que essa foto 
tenha sido tirada poucos instantes antes da que foi incluída no livro Espacio-tiempo como accion. 
Document acciones, na qual a mulher está acabando de escorregar e dois homens, à frente, 
estão em pé: um já teria escorregado e o outro não? 
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No livro Espacio-tiempo como accion. Document acciones, do artista, na 

página 38, há uma fotografia com legenda semelhante – Porto Alegre R.G.S. 

Brasil 4/1/71 3,00 P.M – de uma vista aérea daquela cidade, a partir da janela do 

avião, ao que parece, com algumas nuvens. Nas duas páginas seguintes (39 e 

40), as fotografias são apenas de céu de nuvens, sequências daquela que possui 

legenda, que bem poderiam ser, qualquer uma delas, a qual Plaza incluiu na 

serigrafia R.G.S. Brasil 4/1/71 3,00 p.m. Contudo, as imagens que aparecem no 

livro de Plaza, mostram um céu com menor quantidade de nuvens, do que aquela 

incluída na serigrafia.  

De toda forma, pertencem todas a um mesmo contexto. 

 

 

4. O caso de In.for.ma.tion, 1972  

Como vimos, a fotografia é empregada de várias maneiras na arte 

conceitual, uma delas apropriada, inclusive da mídia impressa. 

Este é o caso da serigrafia In.for.ma.tion, 1972, de Julio Plaza, na qual o 

artista se apropria de uma imagem fotográfica de feridos na Guerra do Vietnã, 

retirada da mídia impressa. 

Iñaki Estella, no catálogo da exposição de Julio Plaza e Tomás García 

Asensio, anteriormente mencionada, comenta sobre o caráter de “denúncia 

social”, com clara intenção de “denúncia política” de serigrafias de Plaza, de 

1972, ilustrando essa reflexão a serigrafia In.for.ma.tion22. A meu ver, essa 

“denúncia política”, só é possível graças ao uso de uma imagem fotográfica que 

é retirada da mídia impressa, de uma notícia de cunho político, da qual Plaza se 

apropria de modo a exercer uma crítica do fato. 

É importante rememorar que quando fez essa serigrafia, Plaza residia em 

Porto Rico, onde a guerra marcava fortemente o noticiário e a vida dos 

portorriquenhos, frequentemente enviados como “bucha de canhão” em tropas 

para o Vietnã: estima-se que cerca de 50.000 portorriquenhos serviram nessa 

guerra23. Além disso, lecionava na Universidade de Porto Rico, no Recinto 

 
 22A serigrafia In.for.ma.tion aparece nas páginas 12, onde está o comentário de Estella, 31 (em 
vista da exposição) e 34 do catálogo da exposição Insularidades: Tomás García Asensio y 
Julio Plaza en Puerto Rico [1969-73], op. cit.  
23 De acordo com a matéria “Jovens de Porto Rico são usados como ‘bucha de canhão’ pelo 
exército dos EUA”, a qual dá conta, também que, durante a “Segunda Guerra Mundial, 60.000 
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Universitário de Mayagüez, onde estava instalado o ROTC- Reserve Officers' 

Training Corps – programa de treinamento de oficiais para as Forças Armadas 

dos Estados Unidos, baseado em universidades –, sendo Porto Rico Estado 

Livre Associado daquele país. 

De acordo com Jorge Pedro Sousa:  

 
A guerra “aberta” do Vietname, eventualmente devido à 
influência da televisão, levou a uma grande procura de imagens, 
acentuada pela concorrência. A UPI, a AP, jornais, revistas, 
rádios e televisões, todos enviavam correspondentes para o 
país, que se juntaram a dezenas de freelances.  (SOUSA, 2000, 
p. 169) 

 

As revistas norte-americanas Time, Life e Newsweek desempenharam 

papel importante na cobertura fotojornalística da Guerra do Vietnã, “se 

modificando em consonância com as mudanças nas correntes de opinião do 

público americano” (SOUSA, 2000, p. 171). 

Cabe lembrar que todas essas revistas possuem circulação internacional, 

sendo provavelmente de uma delas que Julio Plaza retirou a imagem24. 

Nesta e nas serigrafias Action, Ob.ject e Event, anteriormente 

mencionadas, Plaza associa uma imagem à definição (conceito) de uma palavra 

que ele escolhe para significá-la.  

No caso de In.for.ma.tion, a palavra information, em inglês, estando entre 

os seus significados "notícias" e "fatos", o que se relaciona com a imagem que o 

artista usa, como uma pista, embora não seja uma leitura óbvia. 

A proposta do uso da palavra “information”, para definir a imagem de 

feridos na Guerra do Vietnã, teria vindo do conceito de “información”, trabalhado 

no curso Proposiciones Creativas e presente no catálogo, como vimos antes. 

Porém, a palavra em espanhol tem sentido diferente daquela em inglês:  

 
 

 
porto-riquenhos serviram os EUA”, enquanto “na Guerra da Coreia foram quase 70.000”. 
Disponível em: https://br.sputniknews.com/defesa/2018121312900529-jovens-porto-rico-
usados-pelo-exercito-eua/ . Acesso em: 27 jul. 2021.  
24 O mesmo aconteceu com a artista Regina Silveira que deve ter retirado a imagem fotográfica 
da Guerra do Vietnã, inserida em uma das serigrafias da série Middle Class & Co., de 1972, de 
uma dessas revistas, como refleti no artigo “Regina Silveira e a mídia impressa: a série Middle 
Class & Co., 1971-72” (RIBEIRO, 2020). Além disso, os trechos citados de Jorge Pedro Sousa 
no presente texto foram, originalmente, mencionados no referido artigo (p. 76), sendo aqui 
repetidos por se tratar do mesmo contexto. 

https://br.sputniknews.com/defesa/2018121312900529-jovens-porto-rico-usados-pelo-exercito-eua/
https://br.sputniknews.com/defesa/2018121312900529-jovens-porto-rico-usados-pelo-exercito-eua/
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Información: Acción y efecto de informar o informarse. Averiguación 
jurídica y legal de un hecho o delito. Pruebas que se hacen de la calidad 
y circunstancias necessárias em um sujeto para um empleo u honor. 
La que se hace ante los jueces y tribunales para obtener los benefícios 
de la defensa gratuita. 
 

Note-se que para In.for.ma.tion e as outras serigrafias onde trabalha com 

a associação de uma imagem fotográfica a um conceito, Julio Plaza escolhe 

utilizar as palavras em inglês e suas definições nessa língua, que são diferentes 

do espanhol, apresentadas no catálogo de Proposiciones Creativas, embora 

partam delas, como referência25.  

Mas a ideia de utilizar uma imagem fotográfica ligada a um conceito para 

defini-la, pode ter vindo já em 1970, antes da realização do curso Proposiciones 

creativas e da exposição e catálogo dele decorrentes.  

Lembremos que Regina Silveira escreveu que a “mola da mudança”, 

referindo-se ao fato de Julio Plaza passar a empregar o uso da imagem 

fotográfica em serigrafias “é, principalmente, a renovação do repertório, 

impregnado e modificado pela informação forte e atualizada que provinha tanto 

das visitas frequentes a Nova York como quanto do acesso de bibliografias e 

periódicos mais atualizados”. 

Em uma dessas visitas, Julio Plaza e Regina Silveira foram à exposição 

Information, realizada no MoMA-NY, em 1970, com a participação de cento e 

cinquenta artistas, de quinze países, inclusive da Argentina, Brasil (Barrio e Cildo 

Meirelles), Canadá e Iugoslávia. Como consta no catálogo: 

 

Os artistas representados são parte de uma cultura que tem sido 
consideravelmente alterada por sistemas de comunicação como 
a televisão e o filme, e pelo crescimento da mobilidade. Além 
disso, fotografias, documentos, filmes e ideias, que são 
rapidamente transmitidas, se tornaram uma parte importante 
desta Nova Iorque. Isto levou para uma troca intelectual e 
comunidade internacional de artistas26. 
 

 
25É interessante observar, por exemplo, que a definição da palavra object, em inglês, que Julio 
Plaza insere em sua serigrafia Ob.ject, não traz o sentido de objeto como “coisa”, o que acontece 
na definição de objeto, em espanhol, presente no do catálogo de Proposiciones creativas. Ao 
contrário, a definição de information, em inglês, na serigrafia In.for.ma.tion, abrange os sentidos 
de news, facts, o que não ocorre na definição dessa palavra em espanhol información, no referido 
catálogo, a qual não engloba esse sentido. 
 26Tradução livre. Ver “Acknowledgments” (MCSHINE, 1970). O catálogo pode ser acessado na 
parte inferior da página no menu “Publications”. 
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Pode ter tido raiz na ida a essa exposição a ideia de Julio Plaza em 

associar uma imagem a um conceito que a defina, ao ver a obra One and three 

chairs27 (Uma e três cadeiras), 1965, do artista conceitual norte-americano 

Joseph Kosuth28.  

Nessa obra Kosuth apresenta três cadeiras, da seguinte maneira: 1) o 

objeto físico cadeira; 2) sua imagem fotográfica, 3) a definição de cadeira no 

dicionário. 

A historiadora da arte Annateresa Fabris apresenta, em seu artigo “Arte 

conceitual e fotografia: um percurso crítico-historiográfico”29, algumas reflexões 

sobre essa obra de Joseph Kosuth, uma delas aquela apontada por Marchán 

Fiz30: 

 

 

Kosuth, a seu ver, não teria conseguido libertar-se do caráter 
referencial no momento em que estabelece conexões, relações e 
analogias entre a linguagem e a percepção visual. Articulada em três 
níveis, a obra é portadora de grande univocidade a fim de impedir todo 
sentido conotativo e associativo e deixar clara a distinção entre 
realidade, definição verbal e signo visual (FABRIS, 2008, p. 23) 

 

Plaza, por sua vez, trabalha com um signo visual – imagem fotográfica –, 

associado a uma definição verbal, definição essa que não corresponde à 

descrição da imagem, mas que se relaciona, de alguma maneira, com ela como 

nos sentidos de news e facts, sendo que a imagem é retirada do noticiário 

impresso – news  – , sobre a Guerra do Vietnã – facts. 

 O interesse de Julio Plaza não é de trabalhar com a “distinção entre 

realidade, definição verbal e signo visual”, como aponta Fiz, no caso de Kosuth, 

mas sim, por meio de uma imagem fotográfica retirada da mídia impressa (signo 

visual) associada a uma definição (verbal), que, não a descreve, apenas “dá 

 
27 Disponível em: https://www.moma.org/collection/works/81435 . Acesso em: 27 jul. 2021. 
28 Kosuth, proeminente artista da tendência conceitual, interessa-se pela relação entre arte e 
linguagem. Em 1969, publica em três partes seu ensaio “Art after philosophy”, em Studio 
International 178, nºs. 915, 916 e 917, cuja versão em português “Arte depois da filosofia”, foi 
integramente publicada no livro Escritos de Artistas- Anos 60-70 (FERREIRA; COTRIM, 2006, 
p. 210-234). Como consta nessa versão em parte dedicada a apresentar o artista, esse ensaio 
“é um verdadeiro manifesto que define a natureza tautológica da condição artística, onde se 
ressalta a responsabilidade de cada artista pela leitura de seu próprio trabalho” (p. 211). 
29 Op. cit., p. 23 
30 Fabris toma como referência o livro Del arte objetual al arte de concepto (Madrid: Ediciones 
Akal, 1997), de Marchán Fiz, p. 262 e 263, cuja primeira edição data de 1972. 

https://www.moma.org/collection/works/81435
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pistas” sobre ela, relacionar signo visual e linguagem para trabalhar o conceito 

de informação. 

 Nesse processo é fundamental o uso de uma imagem retirada da mídia 

impressa, para decifrar o sentido da obra, uma vez que na definição da imagem 

está news (notícias). A meu ver esta é a chave para a compreensão de 

In.for.ma.tion, de Julio Plaza. 

E estando o artista em Porto Rico, no momento em que a Guerra do Vietnã 

estava em curso, e muito presente no cotidiano do país, com o envio de 

portorriquenhos em tropas para o Vietnã, como também no Recinto Universitário 

de Mayagüez, com a presença do ROTC, além da abundância de notícias sobre 

essa Guerra circulando mundialmente, não é estranho que Plaza retire uma 

imagem fotográfica de noticiário impresso sobre esse tema, para inclusão em 

sua serigrafia In.for.ma.tion, sendo a notícia, em questão, sobre a Guerra do 

Vietnã. 

Com isso, além de trabalhar o conceito de “informação”, Plaza faz uma 

denúncia política e exerce uma crítica do fato, como apontamos antes aqui. 

   

 

 

 

5. Conclusão 

Imagens fotográficas contidas no noticiário impresso são fonte para os 

trabalhos de artistas conceituais, estando à disposição deles, como vimos, no 

caso de Julio Plaza. 

Na verdade, o artista trabalha com a imagem fotográfica em seu amplo 

espectro, retirando-a de fontes diversas, como o registro de ações, ao utilizar em 

serigrafias – a exemplo de Action, Ob.ject e Event –, fotografias contidas no 

catálogo de Proposiciones Creativas31. Faz algo semelhante, também, nas 

serigrafias TV São Paulo 22/12/70 8,16 p.m.; São Paulo 21/12/70 6,00 p.m.; OK. 

Harris Gallery New York City 4/8/70 11,45 A.M e R.G.S. Brasil 4/1/71 3,00 p.m, 

 
31 Independente de as fotografias terem sido realizadas pelo próprio Julio Plaza ou por seus 
alunos. O artista refere-se aos resultados da própria proposição artística e criativa que fez no 
curso Proposiciones creativas, aos conceitos nele trabalhados e às imagens dele resultantes.  
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nas quais emprega fotografias que fez durante suas viagens a São Paulo, Nova 

Iorque e Rio Grande do Sul. 

 Contudo a utilização de uma imagem fotográfica retirada da mídia 

impressa, distingue In.for.ma.tion das outras serigrafias e a coloca em outro 

patamar, onde Plaza discute um conceito caro a ele, de informação, e para isso, 

muito habilmente, o relaciona ao sentido de notícias. 
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Narrativas sobre a chegada da televisão em Quixeramobim, 
Ceará (1964-1985) 

  
Bianca Alessandra Diogo de Castro 1 

Edmilson Alves Maia Júnior 2 
 

Introdução 

O presente estudo faz parte do projeto de pesquisa: “MÚLTIPLAS 

CHAVES PARA DIVERSAS GRADES: SOCIABILIDADE, COMPORTAMENTOS 

E USOS DA TELEVISÃO NO SERTÃO CENTRAL CEARENSE NA DITADURA 

(1964 - 1985)” – (PIBIC/CNPq), e que tem como objetivo estudar os 

comportamentos relativos à chegada e utilização da energia elétrica e dos 

aparelhos de TV, nas décadas de 1960 a 1980, nas diversas cidades da região 

do Sertão Central Cearense.  

O foco deste trabalho é a cidade de Quixeramobim, com a história oral 

enquanto metodologia dialógica. Utilizando-se de diferentes maneiras de 

conhecimento, como as entrevistas feitas com radialistas que fizeram parte 

desse processo rádio e tv e a chegada de algo novo, que daquele momento para 

frente, mudaria gostos e convívios, influenciando assim nas vivências das 

pessoas com grande impacto a ser estudado em suas múltiplas dimensões e 

dilemas.  

E, nesse texto inicial de apresentação de resultados, priorizaremos a 

análise dos relatos de três entrevistados, radialistas de Quixeramobim: 

estudamos e percebemos ferramentas midiáticas em suas trajetórias que 

envolvem os meios de comunicação e seus usos sociais nos anos de 1960 aos 

anos 1990. 

Nesse sentido a TV foi uma estratégia utilizada pelo governo militar 

durante a ditadura no Brasil para difundir suas ideias na população e alcançar a 

integração nacional.  Foi usada como um componente da comunicação para que 

valores, hábitos e ideais fossem agregados nas vidas das pessoas. A ditadura 

civil-militar contribuiu diretamente para um dado tipo de impulso no 

desenvolvimento da TV no Brasil e certamente para isso precisou-se de todo um 

 
1 Graduanda em História FECLESC/UECE. bianca.alessandra@aluno.uece.br Bolsista 
PIBIC/CNPQ 
2  Docente do curso de Licenciatura em História da FECLESC/UECE. Doutor em História pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: edmilson.junior@uece.br. 
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processo, desde a criação de órgãos estatais que tinham como obrigação lidar 

com a produção cultural, para que tudo pudesse sair nos conformes, até a 

chegada das televisões nas casas e espaços públicos.   

Apresentamos um pouco como ocorreu essa ação na cidade de 

Quixeramobim, através de pessoas do meio de comunicação, que fizeram com 

que entendêssemos as narrativas em relação a mudanças no convívio das 

pessoas naquela época, como assistir TV nas “casas dos outros” e também 

analisar alguns fenômenos sociais como as TVs nas praças e espaços públicos, 

os projetos de TV comunitária geralmente patrocinados por políticos, como 

vereadores e prefeitos em suas campanhas. Isso tudo permitiu novas 

percepções simbólicas através das conexões com as TVs, e também com as 

rádios. 

Entendemos a formação ou renovação de redes de sociabilidade em que 

pessoas se dirigiam até as casas de pessoas privilegiadas, a “casas dos outros”, 

como foi destacado nas entrevistas, para conseguirem entrar em contato com o 

“fluxo televisivo”.  

O fluxo televisivo que liga eventos, e simula o “tempo vivido”, é 

potencialmente capaz de elaborar uma grade que reúne diferentes programas, 

ritmos, sons, sensações, diante os espectadores num esforço de massificar 

tendências e edições de sons e imagens, que deve ser interpretado, igualmente, 

em recortes e escolhas dos receptores que buscam as interações com o fluxo e 

que não são de forma alguma homogêneas, são histórico-sociais:  

 

É pouco provável que muitas pessoas assistam a um fluxo dessa 
duração, com mais de vinte horas em um dia. Mas o fluxo é sempre 
acessível, em várias sequências alternativas, quando ligamos a 
televisão. Logo, tanto internamente, em sua organização imediata, 
como em uma experiência geral disponível, essa característica de fluxo 
parece central. (WILLIAMS, 2016, p. 104) 

 

Estava sendo realizada, de forma desigual, excludente, mas de maneira 

extremamente avassaladora, e plural, em termos de criar expectativas e 

interesses, direcionar experiências, embaralhar sentidos do tempo vivido, a 

estruturação da “experiência de ver TV” (WILLIAMS, 2016) que formulou uma 

integração nacional em meio a modernização conservadora do país modificando 

comportamentos e impondo modelos e hábitos no cotidiano.  
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Nesse contexto, assistimos ao aprimoramento do padrão visual 

desenvolvido pela TV Globo, em meio a um projeto que era vivido de múltiplas 

formas em diversos lugares do Brasil, ainda que dentro de dados padrões. 

Problematizamos a “modernização conservadora” como “expansão e controle” 

convivendo numa “tensão constante” (ORTIZ, 2014).  

Estudamos a ditadura esmiuçando aspectos do consumo e do cotidiano 

no Sertão Central na investigação de sujeitos com suas versões sobre eventos 

significativos da chegada da TV em suas vidas nessa “tensão constante”. E como 

protagonistas relativos desses intensos processos comunicativos e do brutal, 

mas seletivo, mercado de bens simbólicos em expansão na ditadura: 

 

Os receptores são, pela própria natureza da comunicação de massa, 
parceiros desiguais no processo de intercâmbio simbólico. 
Comparados com os indivíduos envolvidos no processo de produção e 
transmissão, os receptores de mensagens mediadas pouco podem 
fazer para determinar os tópicos ou o conteúdo da comunicação. Mas 
isso não significa que eles sejam totalmente privados de poder, meros 
espectadores passivos de um espetáculo sobre o qual não têm 
nenhum controle. (THOMPSON, 2008, p. 35) 

 

Os entrevistados para a pesquisa até o momento tem essa característica 

de estarem ligados no decorrer de suas trajetórias ao Rádio na cidade, todos 

viraram radialistas. E se eles têm vivências diferentes em relação a essa 

chegada e acolhimento da TV, partilham desse encontro com os meios de 

comunicação, o rádio enquanto trajetória profissional. Uns destacam nas suas 

memórias, construções subjetivas e seletivas sobre o tempo, uma breve posse 

do objeto e outros destacam a lentidão dessa mesma posse, assim como outros 

processos envolvendo os aparelhos, todos conectam o rádio a TV numa ação 

que denota que ambos conviveram e que, no caso desses depoentes, o rádio 

fez ainda mais parte de suas vidas. 

Um debate que foi orientado por informações e observações preciosas de 

um estudo pioneiro e, hoje clássico, sobre o tema da Televisão e a modernização 

da sociedade nas décadas de autoritarismo: 

 

 

 

 

A par das dificuldades de levantamento do material — consulta a 
jornais, arquivos, entrevistas etc., falta de informação organizada — há 
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pelo menos mais duas dificuldades, cada uma de ordem diferente: 
uma, a de historiar um fenômeno vivo, dinâmico, que a cada dia adquire 
novos contornos; outra, de natureza ideológica: uma história que se 
pretenda crítica situa-se, necessariamente, de determinado ponto de 
vista. E ao pesquisador, ou historiador — se não quiser ser mero 
coletor de dados — cabe a difícil tarefa de selecionar, eleger, escolher 
e interpretar [...] (COSTA, 1986, p.8). 

 

2. Debate das entrevistas: narrativas de “sujeitos” do rádio 

Dessa forma a pesquisa se desenvolve por meio de entrevistas com 

senhores e senhoras do rádio na cidade de Quixeramobim, que viveram a 

chegada da televisão e que falam sobre suas experiências individuais e 

percepções coletivas acerca do assunto, mostrando novas formas de 

sociabilidade, relações de poder, usos do fluxo televisivo na organização do 

tempo vivido nessas sociedades, comportamentos e táticas na invenção do 

cotidiano por parte desses sujeitos históricos durante a expansão do mercado 

de bens simbólicos feita durante a ditadura tendo em vista o debate desse 

cotidiano entre táticas e estratégias: 

 

Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de força que se torna 
possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é 
isolado de um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser 
circunscrito com um próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma 
gestão de suas relações com exterioridade distinta. A nacionalidade 
política, econômica e científica foi construída segundo esse modelo 
estratégico. Denomina-se, ao contrário, “tática” um cálculo que não 
pode contar com um próprio, nem portanto com uma fronteira que 
distingue o outro como totalidades visíveis. A tática só tem por lugar o 
do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem aprendê-lo por 
inteiro, sem poder retê-lo à distância. (CERTEAU,      1994, p. 45) 

 

  Ressaltamos ainda que a história oral é a base de nossa investigação, 

permite a compreensão de versões dos eventos da vida em determinadas 

seleções e recortes:  

 

O testemunho oral tem sido amplamente discutido como fonte de 
informação sobre eventos históricos. Ele pode ser encarado como um 
evento em si mesmo e, como tal, submetido a uma análise 
independente que permita recuperar não apenas os aspectos materiais 
do sucedido como também a atitude do narrador em relação a eventos, 
a subjetividade, a imaginação e ao desejo, que cada indivíduo investe 
em sua relação com a história. (PORTELLI, 1993, p. 41). 
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As entrevistas feitas acerca do período de interesse trouxeram cada vez 

mais hipóteses de que cada pessoa vivenciava a chegada do novo de uma forma 

diferente e por vários motivos, sejam eles pela falta de recursos em relação a 

obtenção do aparelho, o status vivo daqueles que tinham ou também dos 

impactos da TV e dos fluxos em suas vidas. Trouxeram também o debate dos 

processos de seletividade feitos pelos narradores e pelas narradoras na medida 

em que se inserem ativamente na pesquisa com dadas imagens.  

Analisamos os detalhes das narrativas dos entrevistados e as 

expectativas em relação ao progresso, como todos falam um pouco sobre suas 

infâncias e as sensações sentidas com e por causa desse processo. Nas 

narrativas temos o exercício de no tempo presente articular sentidos do pretérito 

para reafirmação diante a entrevistadora no tocante a apresentar fatos e 

sentimentos relativos ao vivido.  

A Sra Izaura3 narra sobre algumas dessas sensações sentidas durante 

esse processo da chegada da televisão: 

 

Tava lá na fazenda e vim com minha mãe, sempre que ela vinha pra 
Quixeramobim, me trazia. Até, porque, criança lá do interior, para 
conhecer a cidade. Então, foi quando eu vi televisão, em preto e 
branco, ainda. É muito bacana. Se o rádio encantou a gente só em 
ouvir a voz, imagina a gente ouvir e ver a pessoa na televisão? Muito 
legal, uma sensação bacana. Eu vi aqui na cidade, casa de alguém. 
Nem todo mundo tinha televisão. Por exemplo, quando eu vinha para 
Quixeramobim, vinha para a casa do meu tio e minha tia ainda não 
tinha televisão, e a gente assistia na casa do vizinho. Dificilmente. Às 
vezes a gente andava um quarteirão para encontrar uma televisão pra 
gente assistir, e ali, quando esperava a pessoa desligar a televisão, a 
gente ficava tudo sentado no chão, olhando e voltava pra casa. Até que 
meu tio comprou uma televisão. Eu já estava morando aqui em 
Quixeramobim, porque vim pra estudar né? Aí meu tio comprou uma 
televisão, aí pronto, foi uma maravilha. Ainda foi a primeira televisão, 
ainda em preto e branco, depois foi que ele comprou uma colorida, 
quando surgiu. Aí foi tudo mil maravilhas. 

 

Os três entrevistados destacam bem nos relatos a sensação que sentiam 

ao escutarem a rádio mesmo quando ainda jovens, falavam sobre essa 'magia' 

inexplicável que era ouvir alguém falar (seja o que for) por meio de um aparelho 

e isso ter uma forma de chegar tão longe, de uma ponta a outra. Todos eles sem 

 
3 Izaura Reis de Oliveira Filho, nasceu em 18 de abril de 1955 (66 anos). Gravação feita no 
Sistema Maior de Comunicação no dia 10 de dezembro do ano de 2019. Locutora da rádio 
Canudos FM.  
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dúvidas com chegadas diferentes até as rádios onde trabalham, mas mesmo 

assim se trata de chegadas e de encarar um mundo seletivo.  

O senhor Sérgio4, radialista e hoje proprietário de um grupo de 

comunicação, o Sistema Maior de Comunicação, fala sobre a sensação em 

relação ao rádio, que com certeza foi amor à primeira vista, seja ouvindo um 

rádio, seja trabalhando em uma rádio. Na narrativa do presente fez questão de 

entrelaçar temporalidades e reafirmar através do uso do passado seu lugar nos 

tempos atuais mostrando o papel do rádio: 

  

Ah! O rádio, naquela época, era o real informativo, que lhe deixava por 
dentro de todos os acontecimentos, quer dizer, ainda permanece com 
esse formato, né? Você veja que você tem uma dificuldade muito 
grande para trabalhar imagens. Você tem um preparo grandioso por 
trás. E o rádio, não. O rádio você simplesmente levava a sua voz, 
jogava no ar e já tava as ondas se espalhando por todo o país. Então, 
essa facilidade do rádio, era, na verdade, naquele tempo, e continua 
sendo, de fortalecer, de passar uma informação com credibilidade e 
lógico, o entretenimento, não é? As lindas canções que a gente se 
recorda e até hoje essa magia do rádio e você aí imaginando aquele 
seu comunicador preferido, aquela forma carinhosa, que muitas vezes, 
a vida do cidadão se torna muito corrida e ele tem sempre o 
companheiro do rádio, o camarada que tá lá por trás dos microfones 
tentando alegrar a fazer da nossa vida um momento, aí, é de felicidade 
e de realizações. Essa é uma verdade e pense, e tenha certeza, que é 
uma verdade muito bacana. 

 

O senhor Sérgio destaca de uma forma bem proeminente o amor que tem 

pelo rádio enquanto objeto material e pela rádio que informa, entretém, conta 

sobre histórias e que faz com que as pessoas vivam o mistério de não saberem 

tudo que se passava por trás daquelas vozes, qual era o locutor que estava 

falando e se aquela face era conhecida. O rádio naquela época era algo 

acessível e flexível. O rádio transformou-se em um meio de comunicação social, 

onde vozes poderiam ser ouvidas em diferentes lugares e de diversas formas, 

seja na ida para o trabalho, no roçado ou na hora do almoço. As canções com 

certeza também foram muito marcantes nas vidas daquelas pessoas e isso tanto 

de quem ouvia quanto de quem colocava para serem ouvidas. As canções 

também marcam uma época onde os casais mais apaixonados podiam se 

declararem, mandando recados para os locutores das rádios e pedindo para que 

 
4 Sérgio Eduardo Holanda Machado, nasceu dia 1 de fevereiro do ano de 1969 (52 anos). 
Gravação feita no Sistema Maior de Comunicação no dia 09 de dezembro do ano de 2019. 
Proprietário, locutor e apresentador do Sistema Maior de Comunicação.  
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tocassem uma bela música para seu amado ou sua amada. Só em ler o que foi 

dito pelo senhor Sérgio, é possível identificar como procura nuançar uma 

animação e felicidade ao falar sobre um assunto que o alegra tanto e ele, assim 

como os outros entrevistados, apresenta-se como marcado e defensor do rádio, 

do que ele foi e continua sendo um meio de comunicação extremamente 

importante e sólido.  

A Senhora Izaura também realçou o que sentiu quando escutou o rádio, 

que chegou antes da TV, e demarcando o poder de sedução no contato com 

esses objetos, numa interação mediada e limitada, mas nem por isso passiva, 

como alertou J. Thompson. Ela conta: 

 

Ah, foi muito bacana, primeiro a gente ficou admirado, né, a gente ouvia 
aquele objeto lá em cima duma mesa falando e tudo, então a gente 
ficou muito admirando, todo mundo, e a gente ia pra lá pra ouvir rádio 
né e sensação legal, tão interessante que despertou em mim a partir 
daquele momento, mesmo criança, despertou em mim a vontade 
também de trabalhar na rádio. 

 

Para esses radialistas a rádio tem uma responsabilidade imensa e a 

senhora volta a destacar isso num debate que vai para além do passado e 

remete ao presente de uma maneira marcante em sua narrativa: 

 

A rádio é de suma importância. Rádio pra mim, no meu ponto de vista 
o rádio ele tá na dianteira de tudo, ninguém toma a frente da rádio, a 
rádio é sempre um sucesso, rádio por mais que surjam outros meios 
de comunicação, a rádio está sempre na frente, sabe porquê? Porque 
quando surgiu rádio, era só ele, depois veio a televisão, então muita 
gente dizia que “ah, com ascensão da televisão o rádio vai ficar 
esquecido.” Não, aí que não ficou, não fez diferença, né? Aí veio a 
internet “pronto, com um computador, aí não vai ter rádio, aí pronto." 
Mas você vê que o rádio continua na frente, sabe porquê?  

 

Na sua próxima fala, a Srª Izaura assim como os dois outros 

entrevistados, fala sobre o papel significativo do rádio e como é necessário e 

preciso que ele seja uma boa maneira de levar qualquer coisa com mais rapidez 

e com responsabilidade. Ela faz ressalvas sobre a internet e a televisão, que são 

ótimas ferramentas, mas que o rádio continua sendo, para ela, a melhor forma 

de receber algo, seja o que for:  
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O papel do rádio é de suma importância e porque, é imediato, rádio é 
imediatismo, rádio é mágico, é magia, né, e o rádio tá aí, tá na internet, 
né, hoje você...antes a gente só ouvia rádio se você tivesse um rádio e 
em casa. Você ia pro trabalho, podia levar um radiozinho pequeno, 
botar lá no roçado, o caba tá trabalhando, tá ouvindo o rádio, então a 
importância do rádio é essa. Televisão você não pode levar pra 
nenhum canto, o rádio você já pode e agora com a internet, o rádio tá 
na internet, tá no aparelho de celular ou em qualquer parte do Brasil e 
do mundo você ouve um rádio né, através dos aplicativos, então nada 
toma...um dizerzin bem popular nada toma a dianteira do rádio, ele 
gosta de estar sempre na frente, sempre a frente de todo o meio de 
comunicação. A minha opinião é essa. 

 

Nesse sentido também se colocou de forma necessária da energia 

elétrica, que ocupa um lugar muito importante nas narrativas quando antes de 

falarem sobre as primeiras TVs, e depois de falarem dos rádios, relataram do 

tempo da energia a motor e das suas experiências com a limitação de tudo que 

vinha por meio dela, principalmente da escuridão que se instalava nas casas, 

nas ruas, após horários específicos. A famosa “Energia de Paulo Afonso”. Sendo 

mais uma vez falado do processo excludente vivido. 

 “Quem tinha acesso à televisão nessa época?” foi outro questionamento 

feito aos três entrevistados e todos responderam que foi bem demorado para 

alguns, de fato eram poucas as famílias com acesso a televisão em casa. Era 

assim que se dava esse complexo processo de expansão excludente dos bens 

culturais da modernização conservadora no tempo do autoritarismo e onde as 

pessoas tiveram que lidar com essas negações e com um universo de 

transformações, e também com a imposição não homogêneo ainda que 

avassaladora do “fluxo televisivo”. 

 O Sr. Erivelton5, também radialista fala sobre isso do acesso heterogêneo 

e possíveis relações de poder envolvidas, bem como mudanças no tempo vivido:  

 

 

Não era todo mundo que tinha televisão em casa. Minha família por 
exemplo veio possuir uma muito depois de ter chegado em várias 
casas. Acontecia muito da gente ir pra casa dos vizinhos que tinham, 
ou ficar olhando da janela. Depois começou a ter a televisão nas 
praças, mas tudo muito limitado, tinha hora para ligar, se tinha hora 
para desligar. 

 

 
5 Francisco Erivelton de Almeida Barbosa, nasceu em 2 de dezembro de 1976 (45 anos.) 
Radialista na área do esporte e da música no Sistema Maior de Comunicação e trabalha também 
como repórter da Sertão TV. 



 
115 

 

  A entrevistada ressalta sobre a mudança no comportamento após a 

chegada da televisão, algumas pessoas daquela época queriam se sentir cada 

vez mais próximas de quem estava do outro lado e as formas de aproximação 

eram falando como eles, da TV, falavam, se vestindo igual ou parecido e dando 

também as suas escutas. Ela em algum momento da entrevista até se indaga 

sobre o que é realmente “verdadeiro” na vida em meio a esse processo 

comunicativo tão forte em desenvolvimento contraditório.  

Senhora Izaura também relata sobre trabalhar em um rádio em tempos 

de Televisão e internet e diz sem medo que haja o que houver, o rádio cabe em 

todo lugar e existindo o rádio, existe informação e existe a sua companhia em 

qualquer lugar.  

 

“As pessoas passaram a ser mais assim, críticas, aprender, ouvir, com 
os noticiários, aprenderam a assimilar as coisas, que assim, uma 
pessoa que já tem uma opinião, poder dar sua opinião, fazer sua crítica 
sobre determinadas coisas. Antes, não, só ouvia e ficava por isso, E 
hoje, não, as pessoas têm o direito de opinar e aprende com a 
televisão. Os debates, muitas programações boas que têm, assuntos 
interessantes para você ouvir, e também isso enriquece o conteúdo 
das pessoas. Intelectualmente, eu acho que mudou muito. Você vê, 
tem pessoas que não frequentam a escola, mas sabem conversar bem. 
Então, tem essa influência positiva. E também influencia, na maneira 
como você falou, na moda, nas roupas. Passa uma mulher na 
televisão, uma artista com um vestido bonito, que a pessoa acha 
interessante. Aí vê o modelo, quer fazer. Então, tudo isso influencia. 
Seria interessante que as pessoas se influenciassem pela televisão 
mais para as coisas boas, mas tem muita gente que já parte para outro 
sentido, que, às vezes, não é muito legal. Aí a gente fica sem entender 
se as pessoas copiam da televisão ou se a televisão é a vida das 
pessoas, é a realidade, alguma coisa assim. É muito relativo.” 

 

Para tais entrevistados, observemos, que não tem como falar da televisão 

sem antes falar do rádio. Em um processo que as pessoas aguardavam, mas 

que poucos conseguiram acompanhar e tinham que elaborar alternativas de 

acesso tendo em vista o poder de sedução exercido, não ter esses bens de 

consumo não significava não ser atingidos por eles, ao contrário.  

A televisão, no decorrer do tempo, passou por algumas mudanças 

também, e foi onde conseguiu ser mais acessível e assim como a senhora Izaura 

diz, “ela trouxe muitas consequências boas, principalmente de ajudar na forma 

como as pessoas se colocavam frente ao que não concordavam”. E que “a 

televisão tinha antes e continua tendo hoje esse papel de influenciar em vários 

quesitos e situações, cabe às pessoas refletirem se isso é bom ou ruim, para 

elas e a sociedade como um todo”. De todo modo, a televisão deu cores para as 
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coisas, deu rostos e deu também a possibilidade das pessoas conseguirem 

visualizar a vida de outra forma em um contexto de dificuldades e busca por 

caminhos de sobrevivência e esperanças. 

 

3. Considerações finais 

O projeto visa entender A TV, e seu fluxo, se inserindo em inúmeras 

situações. Produzir e discutir relatos com entrevistados sobre antigas narrativas 

midiáticas tem sido essencial para a compreensão do papel social desses por 

meio da metodologia da história oral. A pesquisa e o que se encontra a partir 

dela e de outras formas de conhecimento é o que faz as coisas caminharem e 

tomarem rumos que mais na frente são interpretados de formas diversas e com 

significados que abrem portas a novas possibilidades.   

As entrevistas têm um grande espaço, pois são elas que fundamentam o 

trabalho quanto à história oral, quanto ao debate das vivências e versões sobre 

o real: 

 

Representações e fatos não existem em esferas isoladas. As 
representações se utilizam dos fatos e alegam que são fatos; os fatos 
são reconhecidos e organizados de acordo com as representações; 
tanto fatos quanto representações convergem na subjetividade dos 
seres humanos e são envoltos em sua linguagem. Talvez essa 
interação seja o campo específico da história oral, que é contabilizada 
como história com fatos reconstruídos, mas também, em sua prática 
de trabalho de campo dialógico e na confrontação crítica com a 

alteridade dos narradores, a entender representações. (PORTELLI, 
2005, p. 111) 

 

 Os três entrevistados até aqui trouxeram depoimentos importantes e 

colaborativos no sentido de deixar suas reações, percepções e sensações com 

a chegada da televisão em Quixeramobim, registradas e prontas para serem 

analisadas e estudadas de maneira crítica. A história oral é um método que 

possibilita uma (re)construção crítica e seletiva do passado e que pode ser em 

detalhes ou em poucas lembranças, mas sempre com o objetivo de trazer algo 

relevante e que vai contribuir na interpretação do tempo pretérito e suas 

interações com o presente. Por conta da pandemia, as futuras entrevistas foram 

adiadas, mas irão acontecer e mais histórias acerca desse objeto de pesquisa 

surgirão.  

O projeto tem possibilitado novos olhares em relação a esse período. Ele 

além de contribuir com o estudo das reflexões e análises feitas acerca da 
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sensação que os entrevistados sentiam com a chegada e presença da televisão, 

ainda consegue explicar dimensões do contexto da mídia e da expansão brutal, 

mas desigual dos bens de consumo que a sociedade estava vivenciando, não só 

aqui em Quixeramobim, mas também em relação a todo o Brasil, que estava 

adentrando em algo novo, mas que tinha em volta projetos ambiciosos, seletivos 

e conflituosos.  
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Narrativas e cotidiano sobre a chegada da televisão em 
Senador Pompeu-CE de 1960 a 1980 

 
 
Antônio Wesley do Nascimento Martins1 

Edmilson Alves Maia Júnior2 

 
 

Introdução 

A ditadura civil-militar (1960-1985) solidificou no Brasil as bases de um 

“capitalismo tardio”. Apesar de tal processo já haver iniciado mesmo que de 

forma incipiente ainda nos anos 1930, com a busca de uma produção econômica 

não somente agroexportadora, mas também industrializada, é com os militares 

e suas políticas econômicas que ocorrem plenamente tais transformações 

estruturais dando conformidade, por sua vez, ao que ficou conhecido como 

“modernização conservadora”, um intenso desenvolvimento econômico marcado 

por um tenso e complexo “processo de expansão e controle” em que o Estado 

ditatorial era o seu “centro nevrálgico” (ORTIZ, 1991; 2014). 

Desta forma, apesar da sensação de otimismo que slogans como “Nunca 

fomos tão felizes”3 exclamavam, aqueles anos foram marcados também, dentre 

outras nuances, pelas migrações campo-cidade, crescimento urbano acelerado, 

mecanização da agricultura, concentração de renda, desigualdade social, 

aquisição de hábitos consumistas e individualizantes e a proliferação excludente 

de bens de consumo duráveis e simbólicos (NOVAIS; MELO, 1998). Neste 

interim, a produção de bens culturais se reorienta em termos racionais e 

mercadológicos, confluindo no surgimento de uma indústria cultural em que o 

desenvolvimento da televisão é seu principal símbolo. 

Ante o exposto, partimos do projeto “Múltiplas Chaves para Diversas 

Grades: Sociabilidade, Comportamentos e Usos da Televisão no Sertão Central 

Cearense na Ditadura (1964-1985)” – (ICT/FUNCAP) para analisamos o 

cotidiano da cidade de Senador Pompeu-CE, entre as décadas de 1960 a 1980, 

 
1 Graduando do curso de Licenciatura em História da FECLESC/UECE. Bolsista ICT/FUNCAP. 
E-mail: antwesley.martins@aluno.uece.br. 
2 Docente do curso de Licenciatura em História da FECLESC/UECE. Doutor em História pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: edmilson.junior@uece.br. 
3 Slogan oficial do Estado ditatorial difundido na TV durante os anos 1970 para demarcar os feitos 
do dito “milagre econômico”. 

mailto:antwesley.martins@aluno.uece.br
mailto:edmilson.junior@uece.br


120 
 

de modo a percebermos os diferentes tempos do estabelecimento da 

modernização conservadora naquele local, haja vista que a história não é 

pautada por uma linearidade homogênea e vazia, mas por uma complexa 

construção onde o tempo é compreendido a partir de inúmeros “agoras” 

(BENJAMIN, 1985) 

Deste modo, percebemos que, de certo modo, o estabelecimento daquele 

projeto se deu ainda com o rádio e a chegada da energia elétrica além, 

evidentemente, da própria televisão com seu “fluxo televisivo” (WILLIAMS, 2016) 

que causou inúmeros impactos na “invenção do cotidiano” (CERTEAU, 1994) 

dos cidadãos senadorenses. Para isto, fazemos uso de fontes orais, pois 

acreditamos estas nos ajudam a compreender “o esforço dos narradores em dar 

sentido ao passado e dar forma as suas vidas” (PORTELLI, 1997, p. 9) a partir 

das representações que formulam e (re)articulam no presente. 

 

 

2. Narrativas sobre os primeiros contatos com a “Modernização 

Conservadora” 

A cidade de Senador Pompeu localiza-se na região do Sertão Central 

cearense e ficou marcada, pelo menos até meados do século XX, por um farto 

desenvolvimento econômico advindo, principalmente, de sua destacada e 

volumosa produção algodoeira e sua indústria de beneficiamento (NOGUEIRA 

JÚNIOR, 2004). Todo esse “progresso”, no entanto, se deu de modo seletivo e 

excludente, de forma que a maioria da população local não o pôde desfrutar 

plenamente, pois “as desigualdades sociais eram bastante acentuadas 

(CARVALHO, 2003, p. 12). 

Um memorialista local nos ajuda a observar este contexto de chagada de 

um “progresso” a partir das seguintes colocações: 

 
Por força da necessidade de expansão do mercado, o desenvolvimento 
do capitalismo chegara a Senador Pompeu com a energia elétrica, 
estrada asfaltada, telefone, etc. Esse progresso desigual viria 
embalado como mercadoria, visando unicamente o consumo. Esse foi 
um período de profundas transformações tecnológicas no mundo 
(NOGUEIRA JÚNIOR, 2004, p. 86). 
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Sabendo disto e tendo em vista que todo fato é resultado das seleções 

anteriores de pessoas que quiseram resguarda-los, como já nos salientara o 

historiador Edward Carr (1982), é evidente que as colocações do autor compõem 

uma determinada história da cidade de Senador Pompeu que se faz a partir de 

suas próprias escolhas articuladas com aquilo que aconteceu, com o que se 

queria que acontecesse, com o que acreditava estar acontecendo, mais o que 

se acredita, no tempo presente, que aconteceu (PORTELLI, 1997). Ainda assim, 

esse debate da memória que realiza nos ajuda a compreender algumas nuances 

do modo como o projeto modernista autoritário foi articulado naquela cidade e, 

principalmente, a forma como as transformações que proporcionou impactaram 

no cotidiano local. 

Além disso, a partir das fontes orais que coletamos, buscamos ampliar e 

sofisticar o debate, entendendo-as criticamente enquanto alternativa para a 

compreensão das subjetividades do passado, com seus diferentes significados 

e representações, pois: 

 
Representações e “fatos” não existem em esferas isoladas. As 
representações se utilizam dos fatos e alegam que são fatos; os fatos 
são reconhecidos e organizados de acordo com as representações; 
tanto fatos quanto representações convergem na subjetividade dos 
seres humanos e são envoltos em sua linguagem. Talvez essa 
interação seja o campo específico da história oral, que é contabilizada 
como história com fatos reconstruídos, mas também aprende, em sua 
prática de trabalho de campo dialógico e na confrontação crítica com a 
alteridade dos narradores, a entender representações (PORTELLI, 
2006, p. 111). 
 

Estes processos, inclusive, se dão de forma ininterrupta, haja vista que a 

cada nova experiência do presente a “composição de reminiscências” que 

articulamos se amplia e gera novas formas de compreensão sobre as 

experiências passadas (THOMSON, 1997). 

Desta forma, a partir dessas memórias e representações foi possível 

percebermos que os primeiros contatos dos senadorenses com a dita 

modernização conservadora se deu, a princípio, ainda com o aparelho 

radiofônico antes mesmo da existência do estado ditatorial implementado em 

1964, pois pelo menos desde a década de 1930 aquele bem já se tornara o “meio 

de comunicação mais popular” (ORTIZ, 1991, p. 46) entre os lares brasileiros. A 
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sr. Perpétua4 menciona que embora não gostasse tanto do citado aparelho, em 

meados dos anos 1950 “o povo ficava [com o rádio] nos ouvidos antes da 

televisão. Com o ouvido escutando as novelas no rádio”, enquanto que para ela, 

este só servia para “ligar e dançar aquelas músicas [pois] a gente ficava jovem, 

né?!” 

É interessante observarmos na fala de nossa colaboradora os impactos, 

mesmo que sutis, que o rádio causava na vida das pessoas ao estimular 

momentos de catarse e euforia ao ouvirem as músicas e, no caso dela, fazendo-

a sentir-se “jovem”. Ou mesmo quando, supomos, organizavam seu horário de 

modo a acompanharem as radionovelas tão famosas até então. A sra. 

Erivaneide5 é outra que menciona experiências interessantes relacionando o 

rádio a sua “invenção do cotidiano”, em meados dos anos 1970, quando ainda 

morava com sua família na zona rural da cidade de Senador Pompeu: 

 
Assim, na minha casa o rádio era na sala. Ele era em cima de uma 
mesinha lá na sala. Então, quando você ligava o rádio, onde você 
tivesse, no cômodo que você tivesse você ia ouvir, né?! Não era porquê 
assim, eu fosse ligar o rádio e me sentasse na sala pra mim ficar 
ouvindo ali na sala. Não, o que a gente amava era ligar o rádio e ir 
varrer a casa, porque você tava ali trabalhando, fazendo suas coisas e 
ouvindo música. Era muito bom (...) você fazia aquele trabalho ouvindo 
música, inclusive, as vezes até cantando junto com o cantor! Tinha 
música assim, mas que... você até ficava cantando junto com ele lá. 
Era muito bom, muito bom mesmo! 
 

Sua fala é extremamente interessante quando nos faz observar que 

utilizava-se do rádio para, de alguma maneira, subverter algumas situações – as 

atividades domésticas que realizava – transpondo-as da condição de exaustivas 

e/ou maçantes para a condição de prazerosas ou, pelo menos, animadas devido 

a presença do rádio e as possibilidades que trazia como, por exemplo, fazer 

aquelas atividades ouvindo músicas ou mesmo “cantando junto com o cantor”. A 

sra. Maria6  – mãe da sra. Erivaneide –, por sua vez, comentando sobre a 

aquisição de seu primeiro rádio, ainda nos anos 1960, nos diz que “era pouca 

gente que tinha rádio”, ou seja, poucas pessoas o possuíam mesmo em um 

 
4 Perpétua Belarmino, 73 anos, empresária. Entrevista realizada no dia 06/11/2020 seguindo 
todas as recomendações sanitárias. 
5 Antônia Erivaneide, 53 anos, técnica em enfermagem. Entrevista realizada no dia 19/10/2020, 
seguindo todas as recomendações sanitárias. 
6  Maria Angélica, 80 anos, agricultora aposentada. Entrevista realizada no dia 01/02/2021, 
seguindo todas as recomendações sanitárias. 
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contexto em que, como já mencionamos anteriormente, o referido aparelho já se 

tornara um bem extremamente popular desde a muito, o que denota também um 

caráter seletivo em sua ampliação. 

 Outro aspecto característico da modernização diz respeito a ampliação do 

acesso à energia elétrica, fato ocorrido também de modo progressivo e desigual 

para a grande maioria da população. Em Senador Pompeu, por exemplo, desde 

o fim da década de 1940 o Executivo municipal já havia garantido o acesso a 

iluminação pública através de motores (NOGUEIRA JÚNIOR, 2004), mas esta 

ainda era muito precária, pois conforme as memórias da sra. Perpétua aquela 

“acabava dez horas” ao passo em que “nos interior não tinha”, ou seja, as zonas 

rurais da cidade não chegaram a ser contempladas com essa energia advinda 

de geradores. Desta forma, a sra. Erivaneide menciona como era a vida nessas 

regiões rurais ainda sem energia: “A luz que tinha a noite era a lua, né?! E a 

gente usava o quê? Lamparina com gás, que era o que tinha na casa da gente. 

Ou então tinha a vela pra acender de noite, pra você não cair andando dentro de 

casa” 

Só a partir da década de 1960, especificamente após o golpe civil-militar 

de 1964, é que a cidade passa a ter energia elétrica. Isso se tornou possível 

devido a construção de uma linha de transmissão que possibilitou chegar ao 

estado energia advinda da usina de Paulo Afonso (BA), durante a primeira 

gestão do Cel. Virgílio Távora (1963-1966), um “agente dessa modernização-

conservadora” (PARENTE, 2000, p. 399). Seguindo a tônica já apresentada no 

que diz respeito ao rádio, também o acesso à energia elétrica não foi uma 

realidade imediata à grande maioria dos senadorenses, pelo menos não à 

princípio, o que ocorreu foi uma ampliação gradual e excludente. O sr. 

Francigilson7 comenta que: 

 
Primeiramente chegou no centro da cidade... hospitais, agência 
bancaria, INSS, foi chegando nas repartições, no centro. Com o passar 
do tempo foi que foi aparecendo nos bairros... na periferia digamos 
assim, né?! Já bem depois. Quando veio chegar nos bairros já tinha 
um tempo que já tinha na cidade, no centro, em repartições... na época 
que tinha uma usina, de algodão, chegou também lá porque precisava 
muito. Primeiro chegou nesses lugares mais emergenciais, não que os 
bairros também não fossem porquê... mas nos bairros veio chegar 
depois. 

 
7 Antônio Francigilson, 50 anos, motorista. Entrevista realizada no dia 31/01/2021 seguindo todas 
as recomendações sanitárias. 
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Podemos constatar, desta forma, que o acesso à energia se deu a priori 

nos locais e residências próximas ao centro da cidade, ou seja, nas regiões 

consideradas nobres onde, geralmente, faziam morada as pessoas com um 

poder aquisitivo ou status social maior, ao passo em que os bairros e regiões 

periféricas permaneceram às escuras neste primeiro momento. Deste modo, as 

soluções encontradas na invenção do cotidiano daqueles sujeitos era, segundo 

o sr. Francigilson, o uso de artifícios como a já mencionada “lamparina” ou de 

um “candiero”, também conhecido como “lampião”, conforme as memórias da 

sra. Maria. 

 

 

3. A expansão da TV e o estabelecimento do Fluxo Televisivo 

O principal símbolo da dita “modernização conservadora” foi o aparelho 

televisivo e o papel chave que desempenhou no já citado processo de 

“consolidação de uma indústria cultural no Brasil” (ORTIZ, 1991, p. 128). Isto se 

tornou possível a partir dos investimentos que o Estado Ditatorial brasileiro 

operou na área das telecomunicações de modo a incrementar e desenvolver a 

produção e distribuição dos aparelhos televisivos, bem como proporcionar 

melhorias nas condições técnicas necessárias para as produções simbólicas 

desta indústria. Tais medidas podem ser percebidas, por exemplo, na 

associação do Brasil ao sistema internacional de satélites (INTELSAT), bem 

como a criação, pelo Estado autoritário, de um Ministério de Comunicações, da 

EMBRATEL, além da construção de uma rede micro-ondas para as 

telecomunicações durante fins da década de 1960 (ORTIZ, 1991; 2014). 

Tudo isso acontecia à luz da Ideologia de Segurança Nacional e os 

interesses que os militares tinham em, de alguma maneira, desenvolver uma 

espécie de “integração nacional” através do desenvolvimento da TV e, 

consequentemente, de um mercado cultural e de bens simbólicos a nível 

nacional. Assim o sendo, esse interesse que o Estado Ditatorial tinha em 

controlar a produção cultural do país, tornando-a “submissa à segurança 

nacional” (ORTIZ, 2014, p. 118) e suprimindo as produções culturais 

indesejadas, acabou por entrar em uma rota de confluência com os interesses 

de setores privados, em especial os televisivos, que viam ótimas perspectivas e 

possibilidades com os desenvolvimentos econômicos e técnicos que aquele 
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tempo de autoritarismo proporcionava. Conforme Ribeiro, Sacramento e Roxo 

(2018): 

Tanto empresários das comunicações quanto dirigentes militares, por 
motivos diferentes, viam vantagens na integração do país. Os militares 
queriam a unificação política das consciências e a preservação das 
fronteiras do território nacional. Os homens da mídia, por sua vez, 
vislumbravam a integração do mercado de consumo. Um grupo se 
pautava mais pela dimensão político-ideológica e o outro mais pela 
econômica. Em princípio isso não significou uma contradição. 
Significou, ao contrário, uma adequação de interesses (RIBEIRO; 
SACRAMENTO; ROXO, 2018, p. 116). 
 

Neste contexto, o principal exemplo que caracteriza esse 

desenvolvimento técnico e expansivo, bem como a conquista de um mercado 

cultural e simbólico a nível nacional, a partir das benesses adquiridas junto à 

atuação do Estado Ditatorial, é exatamente a Rede Globo. A emissora carioca, 

criada em 1965 por Roberto Marinho (também proprietário do jornal O Globo 

que, vale ressaltar, apoiara veementemente o golpe civil-militar do ano anterior), 

tornar-se-ia nas décadas seguintes a maior emissora da América Latina e uma 

das maiores do mundo, com seu autopropalado “padrão globo de qualidade”, 

muito devido a sua racionalidade administrativa empresarial, composta em uma 

estratégia de venda de “tempo/audiência” estruturada em um sistema de 

“integração vertical” (RAMOS, 2004), impulsionados pelas medidas 

empreendidas pelo projeto militar. 

Assim o sendo, a inserção do aparelho televisivo no cotidiano dos 

senadorenses entre as décadas de 1960 a 1980 se dá da mesma forma que o 

rádio e a energia elétrica, ou seja, de modo progressivo e excludente. A sra. 

Maria nos dá um exemplo disso ao dizer que “nesse tempo” só tinha acesso à 

uma TV própria “quem podia”, enquanto quem não podia ficava, segundo a 

própria, “só na vontade”. A Sra. Perpétua é outra que exemplifica isso ao nos 

atentar que a princípio, devido ao seu alto e quase inacessível preço, só possuía 

o aparelho “a pessoa que tinha um emprego”, referindo-se a indivíduos de 

condições econômicas mais abastadas, pois “quando começou a televisão era 

cara! Depois é que foi ficando uma coisa mais barata, né?! Mais comum”, conclui 

ela. 

Ao passo em que a televisão se expandia de modo gradual e seletivo 

devido as transformações técnicas que possibilitaram o estabelecimento da 

indústria cultural no Brasil (ORTIZ, 1991), aquele mesmo período demarcava o 
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estabelecimento daquilo que Raymond Williams (2016) denomina de “fluxo 

televisivo”, ou seja, “um fluxo de uma série de unidades relacionadas de diversas 

maneiras, em que a marcação do tempo, ainda que real, não é declarada, e em 

que a real organização interna é diferente da organização divulgada” 

(WILLIAMS, 2016, p. 102). Também pensado como “grade” ou “programação”, 

ele seria articulado a partir de uma complexa “aferição da audiência”, com o 

propósito de adaptar-se gradativamente à “rotina familiar” a fim de articular uma 

“divisão de “horários” que buscasse uma melhor articulação entre o trabalho e o 

lazer” (RIBEIRO; SACRAMENTO; ROXO, 2018, p. 62). 

Neste sentido, em meio a esse contexto em que as produções simbólicas 

e culturais pautavam-se mediante uma racionalidade empresarial e num 

ambiente cada vez mais concorrido entre os canais, esse fluxo tinha como 

principal mote conjecturar alguma espécie de lealdade ao canal a que se estava 

assistindo, ou seja, de estimular os sujeitos a continuarem assistindo à 

programação prometendo “reiteradamente que coisas excitantes estão por vir” 

(WILLIAMS, 2016, p. 104). Assim o sendo, tal processo simulava e, de alguma 

maneira, também moldava o tempo vivido e o cotidiano das pessoas a partir das 

inúmeras e complexas emoções, sentidos e desejos que despertava nos sujeitos 

que o acessavam gradualmente. 

A TV Globo, graças à sua já mencionada consolidação mediante o projeto 

de integração nacional do Estado Ditatorial, é a emissora que melhor ajusta um 

fluxo televisivo em meados da década de 1970 e isso fica explícito na narrativa 

da sra. Erivaneide quando, comentando sobre as vezes em que foi assistir TV 

na casa de um vizinho, quando ainda morava na zona rural da cidade, nos dá 

uma mostra de como se organizava a programação daquele canal em um dia de 

domingo, dizendo: “Eu só lembro da Globo. Quando eu morava lá a gente só 

assistia a Globo. Eu não... Eu particularmente nunca vi ninguém assistindo outro, 

não sabia nem que tinha. Era Globo. Porque era o quê? Os Trapalhões, O Jornal, 

O Fantástico e Novela”. Percebe-se, então, que o processo era de tal modo tão 

profundamente articulado que, como visto, a depoente acreditava ser aquela a 

única emissora existente. 
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4. Fluxo televisivo, sociabilidades e tensões em meio à uma “invenção do 

cotidiano” 

Devido a seletividade da modernização conservadora e a consequente 

expansão excludente de bens simbólicos naquele período, em especial do 

aparelho televisivo, muitos senadorenses tiveram de arquitetar alternativas para 

conseguirem ter acesso à TV e ao cabedal de sensações e sentidos que seu 

fluxo proporcionava e despertava, mesmo que brevemente. Estas alternativas se 

exprimiram em suas experiências enquanto “televizinhos” ou como espectadores 

dos televisores públicos instalados nas praças da cidade, de maneira que 

entendemos que tais “táticas” eram articuladas para de alguma maneira 

subverterem a lógica imposta pelas “estratégias” que demarcavam o ambiente 

balizado pelo projeto modernizador dos militares em meio uma “invenção do 

cotidiano”. 

Michel de Certeau (1994), em suas interlocuções, define “estratégias” e 

“táticas” como: 

 
Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de força que se torna 
possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é 
isolável de um “ambiente” Ela postula um lugar capaz de ser 
circunscrito com um próprio e portanto como capaz de servir de base 
a uma gestão de suas relações com exterioridade distinta. A 
nacionalidade política, econômica e cientifica foi construída segundo 
esse modelo estratégico. Denomino, ao contrário, “tática” um cálculo 
que não pode contar com um próprio, nem, portanto, com uma fronteira 
que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem por lugar 
o do outro. Ela ai se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por 
inteiro, sem poder retê-lo à distância. (CERTEAU, 1994, p. 46). 
 

Muitos senadorenses descobriram o que era um televisor, tiveram seus 

primeiros contatos com o aparelho e se deslumbraram com aquele bem 

simbólico somente a partir destas “táticas”. As chamadas TVs públicas ou 

comunitárias, por exemplo, existiram na cidade até a década de 1990 

(CARVALHO, 2003), e segundo nossos colaboradores haviam cinco daquelas 

espalhadas pela urbe. Conforme o sr. Francigilson, havia “uma no bairro do Patu, 

uma no bairro do Pavãozinho e a terceira ficando no bairro do Caracará”; 

enquanto a Sr. Perpétua chega a mencionar a existência de mais duas: uma 

“onde é aquele balão, por ali. Ali tinha uma televisão” referindo-se a uma rotatória 

localizada exatamente no centro da cidade; e outra, “na Praça Cristina Pessoa”, 

logradouro localizado no bairro Alto da Esperança. 
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Vejamos um exemplar de uma dessas TVs públicas e/ou comunitárias a 

partir da imagem a seguir: 

 

Figura 1 – TV Pública instalada em alguma praça da cidade de Senador 
Pompeu pelo Executivo Municipal 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/CI6IUp-pic8/?hl=pt-br 

 

A imagem é referente a inauguração de uma dessas TVs na cidade, mas 

sem referência ao local exato ou ao ano em que ocorrera, pois embora indique 

ter sido na gestão do prefeito José Rolim, não especifica qual, haja vista que 

aquele esteve como chefe do executivo municipal em duas legislaturas 

diferentes entre as décadas de 1970 a 19808. Ainda assim, nos ajuda a inferir 

sobre algumas questões, dentre as quais: a sua estrutura, pois percebemos que 

tais televisores eram fixados em fortes estruturas metálicas e a uma enorme 

distância do solo, a fim de, supomos, protege-las e pô-las em um ângulo de visão 

satisfatório para as inúmeras pessoas que frequentavam as praças em que se 

localizavam; além dos possíveis usos que tais aparelhos poderiam proporcionar, 

enquanto capital político, para os políticos responsáveis por sua instalação, no 

 
8 Conforme registros eleitorais obtidos junto ao site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) seção 
Ceará, José Rolim Gomes foi prefeito de Senador Pompeu entre 1976 a 1982 e 1985 a 1988. 
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caso específico de José Rolim Gomes, que tem seu nome enfaticamente 

estampado em cartaz. 

 Segundo nos afirma a sra. Perpétua, tais televisores comunitários 

funcionavam a partir das “sete” ou “seis horas”, até às “nove, dez horas” da noite. 

E o Sr. Francigilson complementa dizendo que haviam responsáveis por cada 

um desses televisores públicos, geralmente alguém que morasse próximo, com 

a função de “ligar e desligar a televisão” e zelar pela segurança dos aparelhos 

para, ainda segundo o depoente, “evitar que jogassem pedra (...) pra não 

apredeijar, pra não tentarem tirar o cadeado pra levar” [sic]. A sra. Erivaneide, 

por sua vez, nos menciona uma de suas experiências como telespectadora da 

TV comunitária localizada no bairro Pavãozinho, após se mudar com sua família 

da zona rural para a zona urbana da cidade, por volta da década de 1980, e 

antes de adquirir seu primeiro televisor. Ela menciona: 

 
Depois que eu vim embora pra cidade, aqui em Senador Pompeu, a 
gente descobriu que aqui no bairro tinha uma televisão pública, né?! 
Que ficava em uma praça de uma igrejinha. E nós ia pra lá, nós ia pra 
lá, juntava assim uma turminha três, quatro pessoas, mocinhas aqui da 
vizinhança, vizinha, e a gente ia pra lá. Aí lá tinha uma pessoa que 
ficava responsável pra ligar essa televisão. Ligava o quê? Seis, cinco 
e quarenta, seis horas. Porque a primeira novela era seis horas. Ali ele 
já ligava porque quando ele ligava aquela TV já tinha uma, duas 
pessoazinhas sentadinha, porque tinha os banquinhos de cimento pra 
gente se sentar, ou se levava uma cadeirinha, sentava lá. Ali ficava 
ligada até... eu não sei bem precisar o horário, mas eu acho que umas 
onze horas da noite porque era uma programação extensa, bem 
extensa, né?! Porque aí lá você ficava o tempo que você queria, era 
público. 
 

 É interessante perceber o quanto o fluxo televisivo e suas “possibilidades 

de leitura” (RAMOS, 2004, p. 64) despertava o interesse daqueles sujeitos 

quando nossa colaboradora menciona que em determinados momentos o 

responsável pelo aparelho ligava-o “cinco e quarenta”, ou seja, antes mesmo do 

horário habitual, pois já havia ali “uma, duas pessoazinhas sentadinha” 

esperando para assisti-lo, supomos. Esse mesmo interesse pode ser percebido 

quando muitos dos senadorenses de então recorriam também a residências 

próximas a fim de acompanharem a programação televisiva, vivenciando a 

experiência de serem “televizinhos”. A sra. Perpétua, por exemplo, menciona 

como ficava a casa de uma tia nas noites de telenovelas: 
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Lá na tia Amélia ia era muita gente assistir. Ih... ficava tudo sentado no 
chão, nas cadeira, nos parapeito, com a porta aberta assim, aí ficava 
assim na porta e lá tem uns muros bem... que é vizinho... A casa da tia 
Amélia é aquele casarão que tem que é antes do... tem a rua entrando 
assim, é antes de chegar no Hospital. A da esquina, aí chega no 
Hospital, pois é. Aí o pessoal ficava tudo assistindo, era um monte de 
gente! Aí vinha os meninozinhos, sabe? Grandinhos já. Eles não eram 
filho dela, mas ela deixava. Ficava todo mundo assistindo as novelas. 
Todos. Ficavam todos assistindo. Ficava uma parte dentro de casa, 
outros ficavam lá fora. 
 

 Deste modo, é possível perceber que o número de “televizinhos” que 

frequentavam as casas alheias para acompanharem as produções simbólicas 

veiculadas pelas TVs eram em enorme número, pois como a mesma menciona, 

ficavam pessoas “dentro de casa” e “outros lá fora”, amontoadas, supomos, e 

com seus olhos buscando o complexo e interessante imagético expresso nas 

telas daquele bem simbólico. Tais momentos certamente traziam imensa 

felicidade e gratidão para aqueles que ainda se encontravam excluídos da 

possibilidade de adquirir sua televisão própria pelo caráter seletivo da 

modernização conservadora. Isso fica evidente nesta fala da sra. Maria quando 

recorda suas experiências na casa de um vizinho para assistir as novelas, já em 

meados da década de 1980: “A gente ficava assistindo e ainda dava era graças 

à Deus deles deixar a gente assistir, né?” 

 Estas experiências nas TVs públicas ou nas residências de “televizinhos” 

impactavam na invenção do cotidiano dos senadorenses ao passo em que 

proporcionavam encontros entre familiares, amigos e até mesmo desconhecidos 

em que as possibilidades oriundas de tais vínculos davam origem, cremos, a 

momentos de sociabilidade. Entendemos este conceito como vivências em que 

os sujeitos envolvidos se satisfazem pelo fato de estarem sociados uns com os 

outros em uma relação plenamente genuína, onde não há qualquer tipo de 

interesse ou hierarquização, mas sim a busca coletiva pela satisfação recíproca 

(SIMMEL, 1984). 

 No entanto, nem todas as experiências compartilhadas entre aqueles 

sujeitos nesses momentos se davam de maneira profícua. Por vezes, conforme 

as memórias de nossos colaboradores, haviam a ocorrência de choques ou 

constrangimentos. Sobre isso, o sr. Francigilson, por exemplo, chega a comentar 

uma situação interessante ocorrida em meados da década de 1980, na praça 
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onde localizava-se a TV Comunitária do bairro Pavãozinho, próximo a sua 

residência. Ele nos diz: 

 
Porque tinha as cadeiras e era disputado, era muito concorrido. Todo 
mundo queria ficar estratégico, num lugar melhor, mais próximo da 
televisão. Quando você chegava lá que tinha muita gente, você ficava 
distante. Aí um vinha, queria ficar na frente do outro, as vezes era uma 
polêmica, era uma polêmica. 
 

 Percebe-se mais uma vez, conforme a narrativa de nosso colaborador, o 

quanto aquele “único e irresponsável fluxo de imagens e sentimentos” 

(WILLIAMS, 2016, p. 102) despertava forte interesse nos senadorenses que 

frequentavam aquela praça, a tal ponto de proporcionar alguma “polêmica”, ou 

seja, embates e discussões pela escolha e posse dos melhores assentos ou 

“pontos estratégicos” para um melhor acompanhamento da programação.  

Tais tensões também costumavam ocorrer durante as experiências entre 

“televizinhos” e a sra. Maria menciona algo parecido ao recordar-se quando certa 

noite, em meados da década de 1980, a filha de um vizinho, sem explicação 

aparente, mas por pura “ignorância”, desligou o aparelho. Ela comenta: 

 
Tinha uma fia dele que trabalhava numa loja aqui em Senador. E isso 
aí tudo era dela, ela quem comprava, né? Aí um dia ela chegou... ela 
chegou e a gente tava lá, né? Aí a gente chegou lá, nós tava assistindo, 
aí ela pegou, fechou. Aí a gente foi... também aí a gente não mais ir lá. 
Eu não fui mais. Nesse dia que ela fechou eu disse: “– Eu não venho 
mais. Já que ela fechou é porquê ela não quer que a gente ouça, veja 
nada”. 
 

 Não bastasse a própria exclusão do acesso aos bens simbólicos que a 

seletividade da modernização conservadora causava, a sra. Maria e os outros 

membros de sua família que a acompanhavam sofreram, daquela feita, uma 

segunda exclusão, a expulsão constrangedora da residência daquele vizinho. 

Por fim, a sra. Maria conclui: “Aí... a gente veio pra casa e acabou. Não fomos 

mais também outra vez mais não. A gente não tinha, a gente foi esperar que 

Deus desse a força pra gente poder comprar uma. Deus deus e a gente comprou. 

Usada, mas era boa”. 
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5. A aquisição da TV própria entre dificuldades e satisfação 

O acesso à televisão própria, como se pôde perceber, se deu de modo 

progressivo e excludente para muitos senadorenses, pelo menos em um 

primeiro momento. Neste sentido, aqueles sujeitos tiveram de se utilizar, uma 

vez mais, da “arte do fraco” (CERTEAU, 1994) para encarar os inúmeros 

desafios e adversidades que demarcavam aquele contexto de “progresso” como, 

dentre outras coisas, a “concentração de renda e o arrocho salarial, parte do 

processo de desenvolvimento capitalista periférico, mas aprofundado pelas 

políticas do regime” (NAPOLITANO, 2020, p. 164). 

Neste sentido, o sr. Francigilson comenta que articulações eram postas 

em prática para que aqueles sujeitos, até então alijados daquele brutal processo 

de expansão de bens simbólicos, pudessem finalmente adquirir seu primeiro 

televisor já no início da década de 1980. Ele nos diz: 

 

A primeira vez que meu pai comprou uma televisão preto e branco. A 
televisão parecia assim, mais um... um caçuá enorme. Eu fiquei morto 
de contente. Meu pai andou trocando uma bicicleta, entrou uma série 
de coisas. Um porco que tinha no chiqueiro, uma bicicleta, um porco, 
um relógio... Na verdade ele fez uma negociata pra adquirir essa 
televisão em preto e branco. Quando eu cheguei da escola essa 
televisão na sala. Ai, pra mim foi uma alegria que eu não sei nem 
explicar. 
 

É evidente, pela fala de nosso colaborador, a imensa felicidade sentida ao 

se dar conta de que a partir de então teria um aparelho televisivo na sala de sua 

casa, mas também as dificuldades que seu pai enfrentou para adquirir a primeira 

TV de sua casa, ainda em preto e branco, mediante uma posterior série de trocas 

de inúmeros outros bens para que pudesse reunir capital suficiente para adquirir 

aquele bem simbólico, ou como define nosso depoente, a feitura de uma 

verdadeira “negociata”. Tais negociações, presume-se, se davam com vizinhos 

ou familiares que, ao adquirirem um aparelho mais novo e moderno, optavam 

por se desfazer de seus modelos antigos com aqueles que ainda não possuíam. 

A sra. Erivaneide é outra que menciona algo parecido ao narrar a forma 

como sua família adquiriu seus primeiros televisores, nos dizendo que foram 

“comprado tudo de outra pessoa. Primeiro foi de um tio da minha mãe e depois 

minha mãe comprou de uma outra pessoa conhecida”. E continua: “minha mãe 

quase não conseguia comprar essa já velha, bem velha que as vezes ficava mais 

era chiando, tinha dias, do que ficar normalzinha, sabe? Mas mesmo assim a 
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gente era muito feliz com a televisão”. Este comentário é de grande valia, pois 

exemplifica algo percebido em todos os diálogos que desenvolvemos com 

nossos entrevistados: a satisfação em ter conseguido adquirir uma TV mesmo 

diante de todas as dificuldades postas pela realidade em que se inseriam. 

 A sra. Maria, inclusive, acredita que tais dificuldades só foram 

transpassadas porquê “Deus ajudou”, e que a partir disso “todo mundo ficou 

alegre, satisfeito de ter visto aquela televisão chegar”, concluindo: “Era só isso 

que o povo achava. Que tava melhor, tava melhorando!”. Tal alegria e satisfação 

que as pessoas sentiam ao finalmente adquirem suas TVs próprias advinha, 

acreditamos, do fato de que aquilo expressava uma vitória conquistada depois 

de muita luta e sofrimento, ao passo em que poderia expressar também a 

aquisição do sentimento insistentemente veiculado de que em pouco tempo o 

Brasil se tornaria uma nação moderna e de primeiro mundo (NOVAIS; MELO, 

1998). 

Fato é que essa conquista das TVs próprias pelos senadorenses após 

todos os percalços que a modernização conservadora lhes impunha trouxe 

certas mudanças ao cotidiano local ao suprimir/modificar costumes até então 

tradicionais para os moradores daquela cidade. Carvalho (2003) nos ajuda a 

compreender essa dinâmica ao afirmar que 

 
A velha prática, de se reunir à noitinha nas praças ou mesmo nas 
calçadas para comentar os acontecimentos aos poucos foi perdendo 
espaço para este novo costume. As pessoas agora permaneciam no 
interior de suas residências, acompanhando nos noticiários ou 
assistindo às telenovelas (CARVALHO, 2003, p. 22). 
 

De fato, essa inserção daquele fluxo “sempre acessível, em várias 

sequências alternativas, quando ligamos a televisão” (WILLIAMS, 2016, p. 104) 

acabava por inferir, por exemplo, no tempo vivido e na dinâmica interna da rotina 

e das relações estabelecidas nas residências dos sujeitos que o adquiriam 

mediante a TV própria. O sr. Francigilson é um que exemplifica tal impacto 

quando da menção do dia-a-dia de sua casa, por volta da década de 1980, após 

a compra do primeiro televisor: 
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Minha mãe trabalhava no hospital e com a chegada da televisão, meu 
pai, mecânico como eu falei anteriormente... quando não tinha a 
televisão a gente chegava, eles chegavam, eu notava que era tomar 
um banho, comer alguma coisa ali, dar um tempo e dormir. E com a 
chegada da televisão, eu mesmo, quando chegava da escola, que fazia 
minhas tarefas, que me alimentava por ali, minha mãe ligava, eu ficava 
assistindo. Eles quando chegavam do trabalho já passaram também a 
não ir dormir assim que comia. Já passaram a assistir um pouco. 
 

 Sua narrativa é extremamente interessante, pois através dela 

percebemos como de fato uma certa interferência passou a ser sentida em sua 

casa. O próprio depoente teve seu tempo vivido organizado de tal maneira que 

seu dia passou a organizar-se em: ir à escola, realizar suas tarefas, alimentar-

se e assistir televisão, ou seja, um tempo que anteriormente poderia vir a ser de 

ociosidade ou voltado para qualquer outro tipo de atividade e lazer agora era 

voltado para o acompanhamento da programação televisiva. Do mesmo modo, 

seus pais também modificaram a organização do seu dia quando “passaram a 

assistir um pouco” ao fim do dia, logo após o jantar e antes do repouso, fator 

inexistente em suas rotinas anteriores. 

 A sra. Erivaneide relata algo parecido quando comenta: 

 
Se a novela começava seis horas, de tardezinha ó...  já tava fazendo 
as coisas, cinco horas já tava tomando banho, já tava se ajeitando que 
era pra tá no ponto. Na hora da novela já tava todo mundo... Até jantar 
a gente já tinha jantado, que era pra ir pra novela, pra ir assistir à 
novela. Então a gente ficava tudo assim, antenado, né?! Ligado no 
horário que era pra não perder a novela. 
 

 A fala de nossa colaboradora é extremamente interessante, pois nos 

evidencia a forma como o cotidiano de sua casa (não só o seu, mas o de toda a 

sua família), acabou por modificar-se com a inserção do aparelho televisivo 

próprio. O fato de organizarem o seu dia ao ponto de no momento em que 

começasse a telenovela, todos já estarem “no ponto”, ou seja, banhados e com 

suas tarefas domésticas, bem com o jantar já realizados, demonstra como de 

alguma maneira o fluxo televisivo moldava o tempo vivido daquelas pessoas, 

ávidas por satisfazerem-se e não perderem um só episódio da trama que se 

exibia diariamente. 
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6. Censura e Nostalgia 

Como se sabe, o Estado Ditatorial pautava sua atuação a partir dos 

preceitos da Ideologia de Segurança Nacional, o que fazia com que os militares 

acreditassem que a sociedade deveria funcionar como um todo integrado e 

coeso a partir da atuação regulatória e centralizadora do próprio Estado, 

responsável pela eliminação, ou pelo menos diluição, de qualquer dissidência ou 

articulação que contestasse seus preceitos, inclusive no campo cultural (ORTIZ, 

2014). Neste sentido, a indústria cultural brasileira e seu mercado de bens 

simbólicos estabeleceram-se mediante as duas facetas do projeto de 

modernização conservadora dos militares: expansão e controle.  

Desta forma, para que as produções culturais veiculadas se mantivessem 

submissas aos preceitos da base ideológica pautada pelos militares, a utilização 

de um aparelho censório se fez mister no combate à informações perigosas que 

pudessem de algum modo ameaçar a moral e os “bons costumes” com 

discussões de cunho comportamental. Silva (2016), inclusive, afirma que o 

aspecto primordial desse combate à uma suposta “contaminação moral” por 

subversivos seria o de “assegurar o resguardo do núcleo familiar tradicional, 

contribuir para a formação dos jovens brasileiros e, com isso, promover a saúde 

da nação” (SILVA, 2016, p. 88). 

 Uma postura de combate à deterioração moral da família e da sociedade 

brasileira como um todo foi de algum modo percebida nas narrativas de alguns 

de nossos colaboradores no tocante ao processo de expansão do aparelho 

televisivo, ou melhor, das produções simbólicas transmitidas em seu fluxo, de 

maneira que, conforme a sra. Perpétua, tal combate advinha principalmente das 

“pessoas mais velhas”. A sra. Erivaneide, por sua vez, menciona que por volta 

da década de 1980 discussões neste sentido aconteciam no bairro em que 

morava, nos dizendo que: 

 
Tinha pessoas que falava que aquilo ali era uma perdição, tá 
entendendo? Por exemplo, a novela. Vou já aqui dizer da novela. 
Novela tem aquelas cenas românticas, né?! Vamos por assim dizer. Ali 
tinha pessoas que ficava dizendo as coisas “- Olhe, assistir isso aí é 
uma perdição. Isso aí tá ensinando você a ser isso, ser aquilo”, tá 
entendendo? Tinha pessoas, muita gente de opiniões diferentes. 
Outras diziam assim “- Não... isso aí não leva a nada, não quer dizer 
nada isso aí”, mas tinha aquelas pessoas em que... ficavam criticando. 
Diziam “- Eu não compro uma televisão pra minha casa, eu não quero 
um negócio desse na minha casa. Isso aí é uma perdição, é o fim do 
mundo e não sei o quê” ficava nesse impasse. 
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Essa compreensão da TV e de seu fluxo como uma “perdição” talvez seja 

um indício da absorção e reinterpretação, por aqueles sujeitos, do ideário militar 

exaustivamente veiculado e arquitetado com o intuito de promover uma 

“unificação das consciências” a partir da almejada integração nacional. 

Evidentemente que não é nosso intuito afirmar que os vizinhos de nossos 

entrevistados fossem colaboradores do Estado Ditatorial que existia naquele 

momento, entretanto, é certo que inúmeras pessoas comuns se apropriaram das 

teses militares a ponto de assumirem para si o papel de “censores” chegando, 

inclusive, a enviar cartas para a sede da Divisão de Censura de Diversões 

Públicas (DCDP) demandando maiores cuidados por parte dos censores 

daquele aparelho (FICO, 2002). 

O sr. Francigilson foi outro que chegou a acompanhar discussões do tipo 

também por volta dos anos 1980, nos dizendo: 

 
Existia esses depoimentos. Meu avô, minha avó mesmo ficava danada 
quando ligava, que dizia que menino não era pra assistir aquilo, que 
passava coisa feia. Os meus avós mesmo num deixava. A minha vó 
dizia: “– Giselda, você não deixe o Gilson tá assistindo televisão. Isso 
não é coisa pra criança, isso passa coisa pesada, isso num é coisa pra 
menino teja assistindo não”. Brigava muito com a minha mãe, porque 
a vezes o meu pai, a minha mãe, tava acompanhando uma novela, 
novela da época, e aqui acolá eu dava uma olhadinha também. E a 
minha vó não gostava, ela dizia que aquilo não era programação pra 
mim, pra criança assistir. Muitas vezes brigou até com a minha mãe 
para que eu não assistisse. Mas sempre, sempre eu assistia. 
 

 Seu comentário é muito interessante, pois aquele período de sua vida é 

marcado exatamente pela sua transição da infância para a adolescência, ou seja, 

estava vivenciando o momento da vida em que, conforme a ideologia 

conservadora em voga naqueles anos, as pessoas estariam mais suscetíveis 

aos aliciamentos e influências nefastas dos subversivos pois, aparentemente, 

não possuiriam ainda uma plena formação psicossocial e moral (SILVA, 2016). 

Isto talvez explique o fato de seus avós terem tentado impedir que ele tivesse 

qualquer contato com a TV e seu fluxo que, segundo eles, só “passava coisa 

feia”, chegando mesmo a discutirem com sua mãe. 

 Outra questão interessante percebida nas falas de nossos entrevistados, 

com exceção do sr. Francigilson, diz respeito ao fato de as telenovelas serem os 

principais alvos das críticas feitas à expansão das TVs entre os lares 

senadorenses devido a potencial presença de temas e narrativas encaradas 
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como hostis aos ditos bons costumes. De fato, dependendo das questões que 

se propusesse a abordar, tais produções suscitavam tensões entre os 

telespectadores, mas também entre o aparelho censório e a emissora de 

maneira que mesmo a TV Globo, uma reconhecida colaboradora dos militares, 

teve inúmeros de seus programas e demais produções sofrido com cortes e 

demais intervenções, levando-a a tentar empreender inúmeras negociações com 

a DCDP (FICO, 2002), o que nos mostra a complexidade da censura durante a 

modernização conservadora. 

 Ao passo em que nossos entrevistados mencionaram a recorrência de 

críticas ao aparelho televisivo durante sua progressiva e excludente expansão, 

conjecturaram também uma curiosa vertente interpretativa em que, de acordo 

com as suas subjetividades, as narrativas e demais produções culturais e 

simbólicas do passado seriam superiores e melhores que as transmitidas 

atualmente, demonstrando uma espécie de nostalgia para com a programação 

anterior. A sra. Maria, por exemplo, analisa o atual fluxo televisivo como algo em 

que “sai muita coisa pesada”, definindo-o como “desmantelo” devido a sua 

péssima qualidade, análise semelhante àquela feita da sra. Erivaneide, quando 

comenta: 

 
Eu já assisti tanta novela boa, tanta história. Porque a novela ela é uma 
história, uma história contada, né?! Então, tem novelas que não vai, 
você não tem vontade nem de ligar a TV pra ver, totalmente sem graça, 
muito besta. Onde tem outras histórias que são tão boas que a novela 
termina e você fica com vontade de ver de novo, de tão boa aquela 
história que foi. Uma história bem contada, elaborada, atores bons. É... 
então a diferença é que antes, lá no meu passado, lá no sítio, lá na 
minha criança, na minha juventude, na minha adolescência, as novelas 
eram... eram umas novelas tão boas. Novelas de época. Um pessoal 
com as roupas lindas que era... era... roupa de época dos anos oitenta, 
setenta, que eram umas roupas muito bonitas. Hoje as... as novelas de 
hoje, as pessoas... é umas novelas que só tem briga, droga, arma, o 
povo pelado... é uma coisa assim, um... uma história assim, um pouco 
que... num... num é muito boa não! Ela teve uma mudança e tanto, viu?! 
Muito grande! Antes eram umas histórias... mais eram romantismo, 
era... O que?! Como eu te falei. Era rodeio... era... essas coisas assim 
que era coisa boa. Uma história boa de contar e de se ver. Não tô 
dizendo que hoje também não tenha, uma novela assim, que seja um... 
um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Mas tem outras que não 
dá nem vontade de ver. 
 

 Essa “mudança e tanto” citada por nossa entrevistada é uma 

demonstração direta da indignação que sente com as telenovelas transmitidas 

atualmente, abordando temáticas e discussões que não lhe agradam e, por 
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vezes, chegam a causar-lhe ojeriza. Mais enfática ainda é a fala da sra. Perpétua 

onde afirma que só “raramente” assiste TV, pois segundo ela: “Você liga uma 

televisão é pai matando filho, filho matando pai, pai estuprando filho. Eu não vou 

ligar uma televisão pra mim sofrer, aí eu prefiro não assistir”. Sua indignação e 

tristeza são tamanhas que chega a concluir que tudo isso pode vir a ser um sinal 

do “final dos tempo” [sic]. 

 Se é realmente o fim do mundo ou do tempo como o compreendemos não 

podemos e nem é nosso intuito afirmar, mas que tais questões são 

extremamente complexas, isso podemos. Tal complexidade diz respeito ao fato 

de tais relatos serem construídos a partir dos sentidos e aferições próprias e 

subjetivas de cada uma das depoentes em suas relações atuais com os bens 

simbólicos transmitidos no fluxo televisivo. Tal posição ríspida diante da TV e de 

sua programação no presente, acompanhado de certo “saudosismo”, talvez seja 

uma demonstração que todos temos “de compor um passado com o qual 

possamos conviver” (THOMSON, 1997, p. 57). 

 

 

7. Considerações Finais 

Concluímos então que o brutal projeto de modernização conservadora 

perpetrada pelo Estado Ditatorial se deu de modo progressivo e excludente, 

deixando muitos senadorenses, em especial os menos assistidos ou de menor 

poderio econômico, alijados, pelo menos em um primeiro momento, do acesso 

aos bens duráveis e simbólicos, em especial a televisão, principal vetor do 

processo de integração nacional e a caminhada rumo a um almejado 

“progresso”. Questões essas que pretendemos aprofundar e expandir com o 

decorrer de nossa pesquisa. 

O acesso gradual dos senador-pompeuenses aos aparelhos televisivos 

despertou-lhes diversificadas formas de sociabilidade (e tensões), além de 

inúmeras remodelações em seu cotidiano, assim como em seu tempo vivido, a 

partir dos inúmeros impactos, sentimentos, vontades e desejos que o complexo 

e sofisticado fluxo televisivo provocou, não sem críticas, haja vista que as 

profundas mudanças pelas quais passava a sociedade brasileira naquele 

momento se davam não de forma homogênea, mas em diferentes tempos. 
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O Diário da Constituinte e o debate sobre a comunicação social 
entre abril e junho de 1987 

 
Carla Drielly dos Santos Teixeira1 

 

 

Introdução  

 

A trajetória da televisão no Brasil se confunde, ou se mistura, com a 

história política do país, especialmente a partir da década de 1960. Ao longo da 

Ditadura Militar (1964-1985) o setor de telecomunicações foi visto como um 

elemento de integração nacional. Para manter o território brasileiro a salvo das 

influências subversivas do inimigo (os militantes comunistas), era preciso estar 

inteiramente sob controle de um meio de comunicação abrangente, onipresente, 

forte e unificador (BUCCI, 2004, p. 222-3). Com base na Doutrina de Segurança 

Nacional, os militares investiram de forma estratégica em seu desenvolvimento, 

o que consolidou, notadamente, o avanço da televisão no campo da 

comunicação social (OLIVEIRA, 2011, p. 36-7).  

Inaugurada oficialmente, a 18 de setembro de 1950, em meio a um 

incipiente mercado e ao amadorismo de seus pioneiros, a televisão ocupou o 

lugar de mera curiosidade tecnológica destinada às elites.  A partir da década 

seguinte, quando o campo televisivo ganhou contornos mais definidos e 

integrou-se a uma moderna indústria cultural, a Rede Globo, fundada em 1965, 

se transformou no maior e mais bem sucedido projeto de mídia eletrônica da 

história do país (PALHA, 2008, p. 38-41), frequentemente utilizado como 

referência de modelo televisivo. Durante as décadas seguintes, a emissora teve 

a maior participação na audiência, recebeu a maior parte das verbas publicitárias 

destinada ao setor, estruturou a maior rede de distribuição de sinais e tornou-se, 

de longe, a maior produtora e exportadora de conteúdo audiovisual do Brasil 

(SIMÕES; MATTOS, 2005, p. 50) 

 

1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH/UFMG). Pesquisadora 
financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sob 
orientação da Professora Dra. Priscila Carlos Brandão, Universidade Federal de Minas Gerais, 
UFMG. 
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A adesão da Rede Globo aos desígnios do autoritarismo militar foi notória 

e é amplamente reconhecida, inclusive pela própria empresa 2 . A emissora 

exercia uma centralidade no espaço público nacional e a partir disso dispunha 

de um lugar em que a sociedade brasileira elaborava seus consensos e 

equacionava seus dissensos. De modo geral, a Globo impôs o modelo brasileiro 

de televisão: aquele que informa, entretém e, acima de tudo, pacifica onde há 

tensões, une onde há desigualdades (BUCCI, 2004, p. 221-223). 

As primeiras medidas que ofereceram alguma regulação ao setor da 

comunicação social se deram a partir da instituição do Conselho Nacional de 

Telecomunicações (CONTEL), criado pelo Decreto 50.666, de 30 de maio de 

1961, cujo intuito era estabelecer normas técnicas visando a eficiência dos 

serviços. Todavia, apenas em 1962, a partir da criação do Código Brasileiro de 

Telecomunicações (CBT), que a radiodifusão (Rádio e TV) e a comunicação 

(Telefonia) ganharam regulamentação específica, ponto a ponto (OLIVEIRA, 

2011, p. 34). 

A criação do CBT foi cercada de interesses. A batalha foi vencida por 

militares e empresários. Graças às pressões exercidas junto ao Congresso 

Nacional, conseguiram derrubar, em uma só noite, 52 vetos do então presidente 

João Goulart. Como consequência, a legislação sepultou os mecanismos 

capazes de coibir os eventuais abusos no crescimento verticalizado da área ou 

na formação de monopólios (PALHA, 2008, p. 40-1). Os esforços da vitória 

podem ser atribuídos à atuação da Associação Brasileira das Emissoras de 

Rádio e Televisão (ABERT). Criada em setembro de 1962, a entidade defendeu 

a exploração estritamente comercial dos meios de radiodifusão, colocando-se 

contra qualquer forma de regulação por parte do Estado (OLIVEIRA, 2011, p. 35-

6). Na prática, a legislação aprovada tornou-se esteio para a concentração dos 

meios de comunicação sob o domínio dos grupos que se sucederam nas 

disputas por canais de radiodifusão, cujas distribuições foram ampliadas durante 

a ditadura militar. 

 

 

2 O Globo, 31/08/2013. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/brasil/apoio-editorial-ao-
golpe-de-64-foi-um-erro-9771604>>. Acesso em: 23/04/2021. 
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O CBT foi elaborado, inicialmente, para regular todos os tipos de 

comunicações eletrônicas, incluindo a telefonia. O resultado final é ilustrativo da 

predominância do interesse político sobre o econômico, aniquilando a 

possibilidade de instalação de um sistema concorrencial. O CONTEL jamais 

realizou qualquer abordagem para prevenir a “concentração” de mercado, 

tampouco demonstrou preocupação com o fato. Sob este modelo se consolidou 

a televisão no Brasil, com traços marcadamente liberais, sem organismos 

reguladores ocupados com taxação que propiciasse o seu fomento e pluralidade. 

A única preocupação era manter, por parte dos governos militares, o controle 

centralizado no poder executivo, tal qual definido desde o primeiro governo 

Vargas, nos anos 1930 (SIMÕES; MATTOS, 2005, p. 39-40). 

O quadro em tela oferece outra perspectiva fundamental na estruturação 

do campo televisivo como um todo, a saber: a promoção do alargamento do 

consumo através da publicidade. Na disputa por esse mercado, as forças se 

dividiram entre os investimentos de capitais internacionais, notadamente o 

estadunidense, e a sociedade política, representada pelos governos estaduais e 

federal, ocupando sempre os primeiros lugares na lista dos mais importantes 

anunciantes. Assim, o Estado tornou-se concessor, censor e um dos principais 

anunciantes/clientes na produção e divulgação de propagandas oficiais. O 

campo televisivo colocou-se consonante ao discurso oficial “civilizador e ordeiro” 

da ditadura militar que comandava o país, assim como buscava defender e 

legitimar os fundamentos capitalistas baseados na liberdade de mercado, na 

defesa da propriedade privada e do produtivismo do trabalho como forma de 

acesso aos produtos e bens simbólicos (PALHA, 2008, p. 41-3). 

A caracterização institucional do período compreendido entre os anos de 

1964-1985 foi indubitavelmente definida como uma ditadura repressora e 

violadora dos direitos humanos com base na Lei de Segurança Nacional de forte 

influência estadunidense. O sistema partidário criado era superficial e 

compulsório, mas sempre contou com uma agremiação no papel de oposição 

com atuação aberta no sistema político. Por isso, a definição de uma 

institucionalidade liberal autoritária gerou profundo desgaste político às 

instituições que mantiveram seu funcionamento durante a ditadura militar, 

incluindo os meios de comunicação, cuja associação aos desígnios do 
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autoritarismo provocava profunda repulsa junto à população organizada, 

notadamente à esquerda do espectro político. 

O regime autoritário proveu-se de atributos institucionais que efetivamente 

exigiram que a redemocratização se desse através de um processo constituinte. 

Ao contrário dos demais governos militares da América do Sul, o Congresso 

Nacional permaneceu aberto durante a maior parte do tempo, servindo como 

trincheira de resistência e oposição parlamentar (ROCHA, 2013, p. 41). Sobre 

ele pesava um processo de corrosão paulatina, sua autoridade, política e moral, 

era constantemente contestada. Ao Congresso, enquanto instituição, havia a 

necessidade de uma legitimação jurídica e política. Uma nova Constituição, feita 

pelo próprio Congresso, daria a ele um novo alento (BENEVIDES; 

COMPARATO, 1986, p. 85-7). 

 

 

2. A Assembleia Nacional Congressual 
 

Após mais de duas décadas de autoritarismo, a instalação da Assembleia 

Nacional Constituinte, em 1987, foi um marco na luta pela democracia e os 

direitos, no Brasil. Ao tratar da regulação social, houve a expressão de um 

projeto visando a construção de um “estado de bem-estar social”, todavia, a 

regulação dos artigos acerca da comunicação social expressa uma postura “não 

intervencionista”, fruto de pressões dos proprietários dos meios de comunicação 

e de setores que se colocaram contra o período de censura dos órgãos de 

repressão da Ditadura (VOGEL, 2013, p. 3). 

Todo o processo que definiu a nova institucionalidade instalada a partir de 

1988 foi fruto de muita negociação, avanços e recuos marcados pela conciliação 

e a acomodação a partir de um acordo que anistiou torturadores, assassinos e 

ocultadores de cadáveres com a promessa de democracia, liberdade e justiça 

social. A campanha pelas eleições diretas para presidente da República, em 

1984, significou a maior mobilização popular já vivenciada pela sociedade 

brasileira. O repúdio à ditadura era vocalizado na pauta pelas “Diretas-Já!”, 

institucionalizada no Colégio Eleitoral através da chamada Emenda Dante de 

Oliveira. A cobertura da mídia ampliava a manifestação popular que se 

espalhava por todo o país. Oposição e governo entenderam o risco de 

“convulsão social”. A proposta não foi aprovada pelo Colégio Eleitoral. Durante 
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a campanha pelas eleições diretas, José Sarney, então presidente do Partido 

Democrático Social (PDS), coordenou a abstenção dos membros do seu partido, 

que não deram quórum para a votação da Emenda Dante de Oliveira 

(BENEVIDES; COMPARATO, 1986, p. 84). 

Após a derrota das “Diretas-já!”, as forças de oposição tiveram de se unir 

à dissidência da ditadura, representada por José Sarney, aquele mesmo que 

atuou diretamente para inviabilizar a aprovação da emenda Dante de Oliveira e, 

assim, garantir a sucessão presidencial pela via indireta através do famigerado 

Colégio Eleitoral. O acordo que desaguou na “Aliança Liberal” foi a união do 

oposicionista PMDB com o Partido da Frente Liberal (PFL), formado por políticos 

oriundos do governista PDS. 

O adoecimento e a morte repentina de Tancredo deixaram um vácuo de 

poder, posto ainda não ter tomado posse. Uma intensa discussão foi travada no 

alto escalão de Brasília. Ao final, ficou decidido que o vice-presidente da chapa 

vitoriosa tomaria posse. Assim, tomou posse José Sarney, figura política com a 

trajetória marcada pela aproximação junto aos militares. Assumiu sem o respaldo 

das urnas. Era do PMDB, mas não era peemedebista, uma vez que deixou o 

partido do governo e se filiou ao PMDB apenas para concorrer como vice-

presidente de Tancredo Neves. 

Na Presidência, Sarney enviou sua proposta de convocação da 

Assembleia Nacional Constituinte (ANC). Uma emenda3 à constituição de 1967, 

então em vigor. Ficou definido que seria uma Constituinte Congressual. Os 

congressistas, eleitos no pleito de 1986, possuíam a dupla responsabilidade: 

realizar as atividades legislativas ordinárias e construir o novo texto 

constitucional, de forma paralela e concomitante. Composta por senadores4 e 

deputados federais, a ANC era declarada livre e soberana, sem qualquer 

restrição, mesmo a de rever a República e a Federação (ROCHA, 2013, p. 60). 

Ou seja, a manobra política travestiu a proposta de reconstitucionalização do 

país, transformando-a em emenda à constituição autoritária (BENEVIDES; 

COMPARATO, 1986, p. 92). 

 

3 Emenda Constitucional nº 26, de 27/11/1985. Disponível para acesso em: 
<<http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc26-
85.htm>>. Acessado em: 26/11/2018. 
4   Senadores eleitos no pleito de 1982 também fizeram parte do corpo de constituintes. 
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A decisão da ANC Congressual manteve a tradição brasileira de “zerar a 

presença popular” em todos os processos cívicos e políticos de magnitude. A 

intenção era impedir que a massa popular praticasse o exercício do poder. A 

conciliação (e traição) pelo alto traduzia os objetivos do pacto conservador que 

levou às eleições presidenciais através do Colégio Eleitoral, à vitória de 

Tancredo e assunção de Sarney à presidência, peça decisiva na “transição lenta, 

gradual e segura”. Prevaleceram os interesses da burguesia nacional unida à 

Aliança Democrática e o veto militar à alternativa “radical” de uma Assembleia 

Nacional Constituinte exclusiva (FERNANDES, 2007, p. 61-2). 

 

 

3. O tema da Comunicação Social na subcomissão e comissão 

 

A organização da ANC fixava a existência de Subcomissões integrando 

Comissões Temáticas que, por sua vez, produziriam os relatórios com as 

propostas que deveriam ser organizadas pela Comissão de Sistematização. A 

etapa final se daria com as votações no plenário, em dois turnos. Nas reuniões 

da Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação, os embates em 

torno do tema da radiodifusão foram intensos (TEIXEIRA, 2021, p. 4). 

O grupo progressista, organizado em torno dos temas sociais, montou 

uma frente nesta subcomissão, defendendo um modelo de democratização dos 

meios de comunicação e tratando a informação como um direito do cidadão. Por 

sua vez, os grupos conservadores, representantes e representados pelos 

empresários do setor de telecomunicações e pessoas ligadas ao meio, 

defendiam a liberdade de expressão e a livre iniciativa com a manutenção da 

exploração privada do setor. As audiências públicas constituíram os espaços em 

que tais assuntos foram tratados e debatidos por integrantes de diversas 

entidades que representavam o setor, tais como as já citadas ABERT e FENAJ, 

mas também a Associação Nacional dos Jornais (ANJ), a Associação Brasileira 

de Imprensa (ABI), a Associação Nacional dos Editores de Revista (ANER), entre 

outras (TEIXEIRA, 2021, p. 4-5). 

Os grupos progressistas buscavam conduzir o debate de maneira que a 

nova constituição deixasse clara a noção de que a informação é um bem público 

e coletivo, e não deve ser tratada como mercadoria utilizada para troca e 

obtenção de lucro como se dá no modelo de exploração privada dos serviços de 
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radiodifusão. Para Armando Rollemberg, representante da FENAJ, a liberdade 

de imprensa, no Brasil, foi reduzida à liberdade dos empresários e proprietários 

dos meios de comunicação para definir o que é notícia e o que não é. De acordo 

com a proposta, a democratização da mídia deveria passar pelo fim dos 

oligopólios e a proibição de acúmulo de concessões por uma mesma empresa 

(TEIXEIRA, 2021, p. 5). A entidade se colocava contra a estatização dos meios 

de telecomunicação, mas a favor do controle da sociedade sobre os veículos de 

comunicação através da atuação de um Conselho Nacional de Comunicação, 

que seria responsável pela concessão, outorga e revogação dos canais de rádio 

e televisão5. 

Composto por quinze membros da sociedade civil, a proposta de 

formação do Conselho não previu a participação de representantes dos poderes 

Executivo e Legislativo. Seu projeto inicial indicava uma atuação autônoma em 

relação aos dois poderes, com um controle também democrático, através de 

comissões internas das quais participariam os representantes das empresas de 

telecomunicação, seus empregados e a comunidade. O Conselho seria um 

instrumento de ação social sobre os meios de comunicação até então dominados 

pela iniciativa privada e o interesse particular dos grupos que os geriam6. 

O discurso utilizado para defender os interesses dos empresários da 

comunicação girava em torno da liberdade de expressão, para estes, inerente à 

liberdade de iniciativa, além de requererem a proibição de qualquer tipo de 

censura. A manutenção de tais demandas passava necessariamente pelo 

fortalecimento da publicidade, responsável por financiar, através de seus 

anúncios, as empresas de comunicação. José Antonio do Nascimento Brito, 

presidente da ANJ, defendeu, em audiência pública, que a diversidade de 

anúncios garantia a capacidade do órgão de imprensa de resistir às pressões 

políticas. Para ele, cabia ao Congresso Nacional, enquanto representante do 

povo, a incumbência de regulamentar os meios de comunicação, de maneira que 

 

5 Audiência Pública da Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Atas da 

Assembleia Nacional Constituinte, pág. 57-62. Disponível para acesso em: 
<<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/8b_Sub._Ciencia_E_Tecnologia_E_
Da.pdf>>. Acesso em: 25/03/2020. 
6  Verbete: “Conselho de Comunicação Social” de Octavio Penna Pieranti. Disponível para 

acesso em: << http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-de-
comunicacao-social>>. Acesso em: 23/03/2020. 
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os canais de radiodifusão não tivessem de se submeter à regulação por parte de 

qualquer órgão corporativista do estado7 (TEIXEIRA, 2021, p. 5-6). 

Assim, a proposta do Conselho Nacional de Comunicação era equivalente 

a “estatizar, especialmente a radiodifusão, rádio e televisão. (...). A esquerda 

achou que podia ser dona da radiodifusão. Aí começou aquela batalha terrível”. 

De acordo com Fernando Ernesto Correia - lobista que atuou pela manutenção 

do modelo liberal de radiodifusão no Brasil e foi representante da ABERT em 

audiência pública realizada pela subcomissão -, a ação da entidade foi defensiva 

em relação à proposta dos grupos de esquerda. Tratou-se de um “trabalho de 

persuasão, e conversar com todo mundo, deputado por deputado, senador por 

senador” de maneira que fosse possível, se necessário, instalar um conflito entre 

os integrantes da subcomissão e garantir que dali não sairia qualquer relatório 

estatizante (CARVALHO, 2017, 335-346)8. 

Na subcomissão, o relatório final apresentado pela relatora Cristina 

Tavares (PMDB/PE) acabou não sendo aprovado. O presidente da 

subcomissão, Arolde de Oliveira (PFL/RJ), também era proprietário de 

concessão de radiodifusão e atuou para derrotar o projeto apresentado, 

aproveitando a ocasião em que possuía maioria suficiente para vencer a 

votação. Percebendo a movimentação, os parlamentares de esquerda deixaram 

a reunião de votação, o que levou à tentativa de destituição de Tavares do cargo 

de relatora. Acontece que a engenharia da ANC previa que todos os presidentes 

e relatores das subcomissões e comissões das ANC integrariam a poderosa 

Comissão de Sistematização, logo, a destituição de um integrante afetaria a 

composição do grupo que definiria o texto final da nova carta magna. A celeuma 

se arrastou por alguns dias, até o fim dos trabalhos da subcomissão, nos últimos 

dias de maio. Logo começaram os trabalhos da Comissão da Família, da 

Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Esta, 

 

7 Audiência Pública da Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Atas da 
Assembleia Nacional Constituinte, dia 28 de abril de 1987, pág. 52-4. Disponível para acesso 
em: 
<<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/8b_Sub._Ciencia_E_Tecnologia_E_
Da.pdf>>. Acesso em: 25/03/2020. 
8 Entrevista de Fernando Ernesto. 
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com um período mais curto, possuía previsão de menos de três semanas para a 

conclusão9. 

Nas reuniões da Comissão, os temas das subcomissões foram 

retomados, incluindo denúncias de situações e acontecimentos que permearam 

as votações. Cristina Tavares tomou os microfones para dizer que a derrota do 

projeto apresentado na Subcomissão da Comunicação se deu graças ao 

constituinte Onofre Corrêa (PMDB/MA), que confessou ter trocado seu voto pela 

concessão de um canal de televisão em Imperatriz do Maranhão. Para ela, este 

era o método utilizado pelo ministro das Comunicações, Antonio Carlos 

Magalhães (ACM), para se manter no poder há mais de vinte anos10. 

Durante os trabalhos, as diferenças se ampliaram, de modo que a votação 

do relatório final da comissão foi uma verdadeira guerra. O projeto de criação de 

um Conselho Nacional de Comunicação foi reintegrado ao projeto, pelo relator 

Artur da Távola (PMDB/RJ), apesar de ter sido derrotado na votação da 

subcomissão. Nas reuniões da Comissão, o tema da comunicação social 

contava com a participação do deputado Luiz Eduardo Magalhães (PFL/BA) que 

sequer era membro da Comissão, mas teve atuação decisiva para avisar os 

parlamentares progressistas que não haveria acordo sobre o tema da 

comunicação após receber ligação do ministro das comunicações (seu próprio 

pai) orientando os parlamentares neste sentido. Estava instalada a celeuma. 

Artur da Távola tomou os microfones para dizer que grande parte das 

dificuldades da ANC tinha origem da interferência do presidente José Sarney em 

favor dos interesses “menores, pessoais e diminutos, para esticar o seu 

mandato”11. 

 

 

 

9 17ª Reunião Extraordinária, iniciada dia 21 e concluída dia 22 de maio de 1987. Disponível 

para acesso em:<< 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/8b_Sub._Ciencia_E_Tecnologia_E_Da.
pdf>>. Acesso em: 11/11/2020. 
10 8ª Reunião Ordinária da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência 

e Tecnologia e da Comunicação, realizada em 3 de junho de 1987, p. 101. Disponível para 
acesso em: << 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/8_Comissao_Da_Familia,_Da_Educac
ao,_Cultura_E_Esporte.pdf>>. Acesso em: 20/02/2021 
11 Folha de S. Paulo, 13/06/1987. 
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A grande imprensa acompanhava atentamente os debates e oferecia ao 

leitor um panorama das disputas travadas durante as votações: 

Sessenta horas depois de iniciadas as votações na Comissão da 
Família, Educação, Ciência, Tecnologia e Comunicação, o líder do 
PCdoB, deputado Haroldo Lima (BA), ganhou um corte no supercilio 
direito num choque com o microfone durante uma discussão; os 
deputados Tadeu França (PMDB-PR) e Agripino Lima (PFL-SP) 
trocaram palavrões e empurrões; o deputado Arolde de Oliveira (PFL-
RJ) ameaçou bater no deputado Nélson Aguiar (PMDB – ES) e o 
deputado Chico Humberto (PDT-MG) chorou a derrota do parecer do 
relator Artur da Távola (PMDB-RJ) – mas nenhum texto foi votado para 
mandar à Comissão de Sistematização. Ontem, às 20H, restando 
apenas quatro horas para terminar o prazo para as votações, as 
divergências entre “progressistas” e “conservadores” impediam que 
qualquer proposta fosse aprovada (Folha de S. Paulo, 15/06/1987). 

 

A estratégia utilizada pelos conservadores consistia em derrotar por 

folgada maioria o relatório apresentado por Távola (a votação era de 37 a 26 em 

favor dos conservadores) e então passar à votação dos destaques às emendas, 

o que permitiria ao grupo praticamente aprovar um novo relatório. Acontece que 

o regimento interno não previa esse tipo de medida, de modo que ao derrotar o 

projeto do relator, não havia mais qualquer projeto a ser emendado. “É como 

vestir alguém que já morreu e foi enterrado”, resumiu o senador e líder do PMDB, 

Mário Covas (SP), aplaudido de pé pelas galerias do Congresso Nacional que 

jogavam dinheiro sobre os conservadores, chamando-os de “mercenários”. A 

ação, considerada desrespeitosa pelos constituintes conservadores, resultou na 

evacuação das galerias por ordem do presidente da Comissão, Marcondes 

Gadelha (PFL/PB), atendendo ao requerimento apresentado com a assinatura 

de 32 constituintes12. 

Por fim, o poio de alguns constituintes conservadores, que defenderam a 

iniciativa privada e a exploração comercial da comunicação social foi 

fundamental para que a Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esporte, 

da Ciência e Tecnologia e da Comunicação fosse a única, de toda a ANC, que 

não chegou a produzir um relatório final sobre os seus trabalhos, tamanha 

divergência interna e embate entre os diferentes grupos. Todo este processo foi 

noticiado de perto pelo Diário da Constituinte, telejornal da ANC, responsável por 

 

12 Folha de S. Paulo, 15/06/1987. 
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transmitir, através de todas as emissoras de televisão do país, informações sobre 

os trabalhos constituintes. 

 

4. O Diário da Constituinte e o tema da Comunicação Social 

Apesar dos trabalhos da ANC ocorrerem desde fevereiro de 1987, a 

veiculação do DC se deu apenas em abril, quando começaram os trabalhos das 

comissões e subcomissões. Ao lado de vinte funcionários da Radiobrás também 

trabalhavam outras setenta pessoas das assessorias de Relações Públicas e 

Comunicação da Câmara e do Senado. A Empresa Brasileira de Notícias ficou 

encarregada de transmitir o programa oficial “A voz da Constituinte” pelo rádio. 

A partir do dia 9 de abril ficou definido que o primeiro informativo do dia cuidaria 

de apresentar ao público os trabalhos das comissões e subcomissões durante a 

manhã, enquanto a segunda edição priorizaria os debates em plenário 13 

(TEIXEIRA, 2021, p. 6-7) 

A veiculação do telejornal contou com a resistência inicial da ABERT, que 

considerava “antidemocrática” a decisão do governo de tornar compulsória a 

transmissão do DC nas emissoras. Ao contrário do que aconteceu durante as 

eleições de 1986, as empresas de comunicação não tinham o direito de 

descontar os custos de transmissão do Imposto de Renda14 (TEIXEIRA, 2021, 

p. 6-7) 

Nas edições do noticioso é possível notar maior apelo ao recurso sonoro, 

em prejuízo do recurso visual. Vinhetas musicais marcam a mudança de um 

assunto para o outro. Na TV, é exibida uma tela azul com o logotipo do programa 

(uma representação do prédio do Congresso Nacional sobre o mapa do Brasil) 

e algum texto escrito remetendo à fala do narrador. O programa não possui um 

narrador fixo, variando entre vozes masculinas e femininas no decorrer das 

edições. O ritmo da narração é acelerado, de modo a transmitir o máximo de 

informações no menor espaço de tempo. Ademais, ainda nesta semana de 

estreia, a intervenção dos parlamentares no programa não era acompanhada de 

 

13 Folha de S. Paulo, 09/04/1987. 
14 Durante as eleições de 1986, as emissoras de rádio e TV foram beneficiadas por um decreto 
presidencial que autorizava o desconto do Imposto de Renda das perdas decorrentes da 
veiculação do horário eleitoral gratuito. Folha de S. Paulo, 18/04/1987. 
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legendas contendo seus nomes, partidos e regiões de origem, tornando difícil a 

identificação dos interlocutores junto ao telespectador (TEIXEIRA, 2021, p. 7) 

Pode-se tomar emprestado o termo cunhado por Williams (2016) que 

definiu o modelo televisivo estadunidense como “radio-visual”, ou seja, é 

adicionada à técnica radiofônica o recurso de imagem sem que se considere a 

especificidade da televisão enquanto possibilidade de estética visual. No caso 

do DC, as entrevistas com populares são realizadas por uma repórter que nunca 

aparece no enquadramento da imagem. Enquanto nos telejornais da grande 

mídia os repórteres e entrevistadores têm função de estabelecer a credibilidade 

e familiaridade junto ao público, o DC dedicava esta função aos parlamentares, 

especialmente ao presidente da ANC (TEIXEIRA, 2021, p. 7). 

As edições contavam com manifestações de congressistas que 

explicavam ao público os trabalhos realizados pelas comissões e subcomissões, 

fazendo uso de um vocabulário técnico e sofisticado, muitas vezes inacessível à 

maior parte das pessoas. Aberto ao contraditório, o DC oferecia espaço de 

manifestação e contestação dos representantes dos mais variados espectros 

políticos presentes na ANC, inclusive aqueles mais à esquerda que, durante a 

Ditadura Militar, foram afastados da cena e do debate público. Com isso, é 

possível perceber que havia no noticioso uma intenção de encetar, junto à 

população brasileira, culturas políticas democráticas e republicanas, necessárias 

à nova ordem democrática que se pretendia instalar no país. A cobertura das 

edições indicava as disputadas políticas e os diversos interesses em jogo 

durante a realização da nova constituição, mas jamais abriram espaços para 

relatos e situações que poderiam descredibilizar e pôr a perder o trabalho que 

ali estava sendo feito (TEIXEIRA, 2021, p. 8). 

No que tange ao tema da comunicação social, este sempre teve espaço 

nas edições do DC. Já no sétimo programa, o telejornal trouxe o debate sobre a 

comunicação social, indicando o tema como “polêmico”. A discussão em pauta 

buscava definir os termos para concessão de canais de rádio e TV, expondo a 

divergência entre a ABERT e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ)15. 

Tomaram parte na telinha um representante de cada entidade, expondo suas 

 

15 A FENAJ foi fundada em 1946, coordenou a oposição à “Bancada da Mídia” durante a ANC 
1987/1988. Em 1991, foi criado o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
(FNDC). 
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propostas e anseios junto ao texto constitucional. A proposta da FENAJ girava 

em torno da criação de um Conselho Nacional de Comunicação Social que seria 

composto por representantes da sociedade civil, jornalistas, técnicos e 

empresários. O Conselho seria responsável pela outorga, renovação e 

revogação das autorizações para o funcionamento de emissoras de rádio e TV 

em todo o território nacional. Por sua vez, a ABERT buscava manter o modelo 

estabelecido desde a era Vargas, centralizado no Poder Executivo. Após a fala 

dos representantes, há o pronunciamento do relator da comissão, deputado Artur 

da Távola (PMDB/RJ), afirmando que a concessão não poderia ser concentrada 

exclusivamente no executivo por adquirir, assim, caráter político. Apoiava a 

forma colegiada por considerá-la “mais democrática”16. 

O DC ofereceu espaço em suas edições para tratar sobre a confusão 

instalada na Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Após ter 

abandonado a seção, a relatora Cristina Tavares foi destituída pelo presidente 

Arolde de Oliveira, que nomeou para a função de relator da subcomissão o 

constituinte José Carlos Martinez (PDS), dono de mídias e ex-partidário de Paulo 

Maluf, no Paraná. O DC transmitiu a fala da relatora, que apontou a ação de 

“grupos ilegítimos que estão tomando de assalto a Assembleia Nacional 

Constituinte”17, mas sem mencionar qualquer interesse ou atuação do Governo 

Federal para conduzir as votações naquela subcomissão e indicando que 

haveria uma resolução para o problema nas discussões que seriam travadas na 

Comissão de Sistematização. 

Já na fase seguinte, a Comissão recebeu para audiência pública o 

ministro das Comunicações, Antonio Carlos Magalhães, que defendeu o tempo 

de 10 a 15 anos para as concessões de radiodifusão. No DC, o relator trouxe 

como positivo o balanço da audiência, apontando que ACM estava diretamente 

ligado do ponto de vista ideológico e doutrinário ao conteúdo aprovado pela 

subcomissão, “ele concorda praticamente com tudo, de maneira que isso está 

ligado a ele”18. 

 

 

16 Diário da Constituinte, programa 7. 
17 Diário da Constituinte, programa 68. 
18 Diário da Constituinte, programa 84b. 
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Enquanto narrava os principais acontecimentos da ANC, o DC também 

projetava ao público imagens que ficaram marcadas como monumentos na 

consciência coletiva da população que teria ampliado o acesso à cidadania e aos 

direitos democráticos. As imagens de populares tomando os corredores do 

Congresso Nacional, por ocasião da votação dos relatórios finais das 

Comissões, davam a medida do envolvimento da sociedade civil junto às 

decisões institucionais antes restritas aos grupos no poder, como mostra a 

Figura 1. 

Para além das disputas políticas, a presença do povo nas galerias e 

corredores conferia a legitimidade política e jurídica necessárias para dar corpo 

e substância democrática ao pacto conciliado e conservador, pelo alto, acordado 

entre as elites políticas do país e o chamado “dispositivo militar”. As imagens de 

populares cantando e dançando dentro do Congresso Nacional suscitavam junto 

ao público a intenção de declarar que a nova constituição era progressista, 

democrática e popular. Sem dúvida, a imagem que marcou esta primeira fase, a 

mais descentralizado de todo o trabalho da ANC, foi a presença do povo em 

espaços antes tomados pela ditadura e o arbítrio militar. O DC projetava, em 

suas edições, os novos ares democráticos que tomavam os espaços políticos de 

decisão institucional e prometiam transformar o Brasil. 

 
Figura 1 - “A pressão popular” na ANC 

 
Fonte: Diário da Constituinte, programa 93. 



 
 

155 
 

 

 

No entanto, toda essa efervescência impossibilitou o consenso, o que foi 

narrado pelo DC ao tratar sobre o resultado das votações dos relatórios das 

Comissões. Enquanto o diálogo permeou as aprovações dos relatórios, no caso 

da Comissão da Família, Educação, Ciência e Tecnologia e da Comunicação, o 

telejornal aponta que nada funcionou: “nem negociação, nem consenso, nem 

bom senso”. O narrador explicou, enquanto mostrava cenas da tentativa de 

votação, na comissão, que o tema de censura, a criação de um conselho 

nacional de comunicação, e a reserva de mercado foram pontos de divergência 

que impossibilitaram a aprovação de um relatório final19. 

Em programa seguinte, o DC trata sobre os trabalhos da próxima etapa 

da ANC. A Comissão de Sistematização receberia os oito relatórios das 

comissões e apresentaria o relatório final, que seria apreciado em plenário. O 

telejornal retoma a polêmica da Comissão de Comunicação, que não aprovou 

relatório. Todavia, dois projetos foram entregues ao relator da Sistematização, 

Bernardo Cabral (PMDB/AM). De um lado, um substitutivo todo rasurado e 

rubricado em todas as páginas, apresentado por um grupo de constituintes. Do 

outro lado, o parecer do relator Artur da Távola (rejeitado pelo plenário da 

Comissão), assinado por outro grupo de parlamentares. Nenhum dos dois 

documentos foi aprovado em votação, de modo que os relatórios apresentados 

se tornaram o registro da radicalização que tomou conta da Comissão. A 

intervenção do relator, Artur da Távola, mostrava ao público a dimensão do 

fisiologismo político que dominou a ANC, ao creditar a responsabilidade pela 

ausência de relatório a um grupo de deputados, donos de emissoras de rádio e 

televisão, que fizeram a confusão para atuar a serviço próprio e de grupos 

privados. Em jogo, estavam as diretrizes que determinariam as regras para 

manutenção das concessões de radiodifusão: a intenção do grupo, de acordo 

com Távola, era passar o tempo de propriedade das concessões de 10 para 15 

anos e, a partir disso, fazer com que as renovações só fossem impedidas em 

caso de sentença judicial. Na prática, isso permitiria a detenção da concessão 

 

19 Diário da Constituinte, programa 94A. 
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“pela vida toda”20. Por fim, o narrador indicava que caberia à Comissão de 

Sistematização realizar o trabalho inconcluso da Comissão da Comunicação. 

Mas deixaremos este assunto para os próximos capítulos. 

 

 

5. Considerações Finais 

O DC foi fundamental para a difusão e divulgação dos trabalhos da ANC, 

em geral, mas também sobre o tema da comunicação, em específico. Os 

espaços dedicados às discussões sobre as políticas de comunicação contaram 

com amplo espaço de diálogo e discussão dos mais variados grupos políticos. 

Apesar de conceder espaço ao contraditório, inclusive às denúncias que 

mostravam os interesses privados que dominavam a ANC, que se pretendia 

mostrar como democrática e republicana, não houve qualquer menção às ações 

do governo Sarney ou mesmo do ministro das comunicações, Antonio Carlos 

Magalhães. Pode-se atribuir isso à intenção de preservar a imagem da ANC junto 

ao telespectador e não alimentar teorias conspiratórias que buscavam 

deslegitimar os trabalhos da constituinte, assim como o processo de transição 

conciliada e acomodada. Ao não fazê-lo, o DC silenciou diante do fisiologismo 

político que dominou o governo Sarney, agindo implacavelmente junto à ANC, o 

que resultou no elevado número de concessões outorgadas por Sarney, 

notadamente durante a votação das pautas de interesse do governo, como o 

quinto ano de mandato presidencial e a manutenção do sistema presidencialista 

de governo. 

 

  

 

20 Diário da Constituinte, programa 98A. 
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Introdução 

O objetivo deste trabalho é observar e monitorar a comunicação online do 

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC durante todo o mês de novembro de 2020. O 

monitoramento focou no ativismo praticado através da rede social Instagram:4 

como ações online, relatos de ações off-line, conteúdo publicado, estratégias 

utilizadas para apresentar demandas e organizar a agenda de mobilizações e 

interações com seus públicos.  

A escolha da rede social Instagram para monitoramento das estratégias 

de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC deve-se ao fato do boom 

de usuários que este aplicativo possui e por sua rápida adaptação às renovações 

trazidas por outros aplicativos. Na atualidade o Instagram tem cerca de 1 bilhão 

de usuários ativos por mês e é a 5ª rede social mais utilizada no mundo, perdendo 

para o Facebook (2,6 bilhões de usuários) e YouTube (2 bilhões de usuários) e 

do WeChat (1,2 bilhão).  

No Brasil a rede social vem ganhando destaque, principalmente no 

período da pandemia, e já figura como a segunda rede social mais utilizada em 

todo país5. O sucesso é atribuído, principalmente, à sua capacidade de inovação 

e ao lançamento de novos recursos de interatividade e atividade na rede.  

O portfólio aqui apresentado também trata do uso do instagram pelos 

movimentos sociais, como uma maneira de visibilidade e de ativismo nas redes 

sociais, focando principalmente no seu uso por movimentos de trabalhadores e 

entidades sindicais. O uso de mensagens curtas, figuras e ilustrações sempre foi 

um recurso muito utilizado pelos sindicatos, principalmente, pelas entidades que 

representam categorias de trabalhadores com menos escolaridade e ou 

atividades mais operacionais.  

 
1 Mestranda do Programa de Mestrado em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina e 
Bolsista CAPES. 
2 Mestranda do Programa de Mestrado em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina e 
Bolsista CAPES. 
3 Mestrando do Programa de Mestrado em Comunicação da FAAC Unesp-Bauru e bolsista CAPES. 
4 https://www.instagram.com/sindmetalabc/  
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Nos anos 70 e 80 e 90 a charge se tornou uma ferramenta bastante 

importante para a imprensa sindical, por ser uma maneira simples, engraçada e 

crítica de informar a classe trabalhadora. Nesse sentido, a análise do instagram, 

uma rede cuja imagem assume um papel central, se torna relevante para uma 

categoria e entidade sindical que, acompanhando os avanços tecnológicos, 

migrou para as plataformas digitais, sem perder de vista a centralidade das artes, 

figuras e ilustrações como um marco e característica importante para sua 

comunicação e alcance do seu público, o operário metalúrgico.  

 

2. Breve histórico do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e sua 

comunicação 

O movimento sindical surgiu no Brasil, no período pós escravidão, quando 

boa parte da mão de obra brasileira passou a ser os imigrantes de países 

europeus. Como na Europa este movimento operário já estava bem estruturado, 

boa parte dos imigrantes começaram a se organizar para lutar por direitos 

trabalhistas no Brasil, que era um país atrasado em relação à Europa. O 

movimento sindical se manteve crescente e pujante até o golpe de 1964, e 

retomou fôlego na luta contra a ditadura na década de 1970. Sobre os sindicatos 

no Brasil, GIANOTTI vai dizer que:  

 
Pela nossa história sindical mais que secular podemos dividir os 
sindicatos em dois grandes blocos. Sindicatos que, de uma forma ou 
de outra, lutam ou querem lutar pelos trabalhadores e sindicatos de 
“carimbo”. Os primeiros são não mais do que um quarto dos sindicatos 
do país. Os outros são a grande maioria, uns 15 mil sobre os cerca de 
20 mil cadastrados. Historicamente, estes dois blocos respondem a 
duas visões básicas sobre a função dos sindicatos. A primeira, no 
mundo, nasceu no campo das lutas operárias do século XIX e foi 
fortemente influenciada pelas ideias socialistas que se opunham 
radicalmente à visão capitalista liberal dominante (2014, p.137).  

Dentro do contexto dos sindicatos que lutam efetivamente para melhorar 

condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, guiados pelos ideais 

socialistas ou por uma sociedade mais justa (GIANOTTI, 2014), está um dos 

sindicatos mais tradicionais do país, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

Paulista. Este sindicato, ao longo de anos, vem desenvolvendo veículos de 

comunicação que ganharam bastante destaque no cenário da imprensa sindical 

do Brasil, entre eles o jornal Tribuna Metalúrgica. O jornal passou a circular em 

1971 e teve, ao longo de sua trajetória, diversas alterações de periodicidade. É 

publicado até hoje no Brasil.  
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Apesar de ter sido fundado em 1933 foi a partir do final da década de 1970 

que o sindicato dos metalúrgicos do ABC e o sindicalismo de modo geral 

experienciou um período de muita vitalidade das lutas sindicais como parte dos 

processos de mobilização popular contra a ditadura civil-militar (1964-1985). 

Esse período - que foi iniciado com as greves de trabalhadores e trabalhadoras 

nas indústrias metalúrgicas da região do ABC paulista - ficou conhecido como 

“novo sindicalismo” (ANTUNES, 1995; MIANI, 2000; FRANÇA, 2013) e marcou 

a emergência de um movimento sindical combativo e classista que assumiu o 

compromisso de lutar efetivamente para melhorar as condições de vida e de 

trabalho da classe trabalhadora, guiados pelos ideais socialistas e pela 

construção de uma sociedade mais justa (GIANNOTTI, 2014). 

Dentre as mais importantes e representativas entidades sindicais 

signatárias do “novo sindicalismo” estava o Sindicato dos Trabalhadores 

Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema que assumiu uma posição 

de vanguarda nos processos de mobilização de massa e de organização política 

dos trabalhadores - principalmente, por meio da condução política das greves 

operárias entre 1978 e 1980 na região do ABC paulista e pelo protagonismo na 

criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) - e que, além de ter sido 

decisivo para a consolidação do referido sindicalismo combativo e classista, 

também foi fundamental para impulsionar o movimento sociopolítico nacional que 

culminou com o fim dos governos militares e o início do processo de 

redemocratização no país em meados da década de 1980.  

O referido sindicato também foi um dos responsáveis por lançar a figura 

de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi metalúrgico e sindicalista, e que liderou 

grandes greves no ABC. Lula também ajudou a fundar o Partido dos 

Trabalhadores, em 1980, durante o processo de abertura política. Foi uma das 

principais lideranças da Diretas Já, no período da redemocratização, quando 

iniciou sua carreira política. Mais tarde, chegou à presidência da república, 

atuando em dois mandatos entre 2003 e 2010.  

Como desdobramento da “nova” concepção de pensar e fazer 

sindicalismo derivado do “novo sindicalismo”, também se estabeleceu uma “nova 

imprensa sindical” (VERDELHO, 1986) que trazia como principais 

características: a necessidade da participação direta dos trabalhadores na 

produção comunicativa dos sindicatos; a utilização de múltiplos meios 

comunicativos (não apenas a produção impressa de jornais e boletins, mas 

também de cartazes, gibis e cartilhas, bem como de produção audiovisual, 
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radiofônica, estamparia etc.); a ampliação da utilização de recursos visuais na 

produção impressa, como fotografias, quadros esquemáticos, charges e 

ilustrações em geral; a atuação de “técnicos” (profissionais de comunicação) com 

o propósito de garantir maior qualidade profissional na produção comunicativa 

sindical; desenvolvimento de uma linguagem própria, a “linguagem do 

trabalhador”; e produção de uma imprensa diária para estimular o hábito de 

leitura dos trabalhadores sob a perspectiva política da classe trabalhadora 

(VERDELHO, 1986, p.95-97).  

Em relação à implantação dessa “nova imprensa sindical”, o Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema também 

esteve na vanguarda, principalmente, pela criação e produção do 

jornal Tribuna Metalúrgica, que deu origem oficial a uma nova etapa em sua 

imprensa sindical.  

Diante de uma conjuntura marcada pelos horrores da violência e da 

repressão da ditadura civil-militar - principalmente, durante a primeira metade da 

década de 1970 - os primeiros anos de existência do jornal Tribuna Metalúrgica 

- criado oficialmente em 1971 - foram bastante difíceis; o periódico sofreu com a 

irregularidade na periodicidade, em razão da censura imposta à imprensa em 

geral e da iminência das perseguições políticas contra os dirigentes sindicais 

combativos. Com o processo de abertura política, o jornal Tribuna Metalúrgica se 

consolidou e, a partir de 1979, ele se tornou uma publicação diária, passando a 

representar uma das principais estratégias políticas do Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema5 e a 

incorporar as principais características da “nova imprensa sindical” (MIANI, 

2005).  

Como já caracterizado anteriormente, a utilização de recursos visuais foi 

uma das principais estratégias incorporadas na dinâmica da “nova imprensa 

sindical”. Nesse sentido, o jornal Tribuna Metalúrgica não se furtou a explorar ao 

máximo esses recursos. A presença de charges e demais modalidades do humor 

gráfico (cartum, caricatura e tiras chárgicas) se tornou recorrente nas edições do 

referido jornal e tais ilustrações se tornaram uma marca determinante em sua 

concepção gráfica e editorial.  

 

5 A conjuntura política do movimento sindical, particularmente, na primeira metade da década de 
1990, na região do ABC paulista, levou à unificação no ano de 1993 do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema com o Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Santo André, surgindo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e, 
com ele, a Tribuna Metalúrgica do ABC (MIANI, 2005). 
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Vale destacar que essa presença de charges no contexto da imprensa 

sindical - especialmente, no caso do jornal Tribuna Metalúrgica - se manteve 

mesmo depois que o movimento sindical promoveu importantes mudanças 

programáticas, políticas e ideológicas a partir da década de 1990. A experiência 

do “novo sindicalismo” foi se esfacelando e, em seu lugar, outras concepções 

políticas para o movimento sindical foram se estabelecendo, como o sindicalismo 

propositivo, marcado pela “concertação social” (ALVES, 2000) e o sindicalismo 

cidadão (MIANI, 2005; OLIVEIRA, 2011).  

Na década de 1990, portanto, o movimento sindical brasileiro passou a 

praticar outras concepções de sindicalismo, com destaque para aquela que ficou 

conhecida como sindicalismo cidadão. Nesse “modelo”, importantes  

ações sindicais se voltavam para a prestação de serviços e para o 

assistencialismo ao trabalhador com ofertas de cursos e eventos e também 

oferecendo opções de lazer e de entretenimento em centros recreativos ou 

colônia de férias. Tratou-se de um período em que os sindicatos procuravam 

“entrar” nas casas dos trabalhadores para dialogar com suas famílias.  

No caso do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Miani (2005) afirmou que 

“como desdobramento da concepção de um sindicalismo cidadão, o sindicato 

desenvolveu durante a década de 1990 experiências de cooperativas 

habitacionais, centro de formação e requalificação profissional, alfabetização de 

jovens e adultos e até agência de viagens” (MIANI, 2005, p.300). A atuação 

sindical sob a concepção do sindicalismo cidadão representa um refluxo de um 

sindicalismo combativo e classista, um momento de pouca efervescência política 

e ‘abrandamento’ do movimento sindical.  

Os anos 90, que foi marcado por esse abrandamento das entidades 

sindicais, também foi um momento de mudanças significativas na comunicação. 

Guiados pelas transformações em curso dos veículos, o boom da comunicação 

de massa e da televisão, o Sindicato dos metalúrgicos do ABC criou a sua própria 

rede de televisão, a TVT (Tv dos trabalhadores), que, inicialmente, circulava num 

caminhão adaptado com um telão na carroceria pelas fábricas e montadoras. O 

processo de outorga da TVT começou em 1986, encabeçada por Leonel Brizola, 

na época governador no Rio de Janeiro, mas foi vetada naquele ano pelo então 

presidente Itamar Franco. A TVT só foi outorgada em 2010 já no governo Lula.  

A TVT tem a preocupação de ser, assim como a imprensa sindical de 

modo geral, uma alternativa de comunicação pensada e organizada pela e para 

a classe trabalhadora, ao longo desse tempo tem produzido materiais 
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importantes como séries históricas sobre os sindicatos e também a cobertura de 

acontecimentos políticos e esportivos.  

Com o avanço da tecnologia, tanto o jornal Tribuna Metalúrgica quanto a 

TVT viram a necessidade de migrar para as plataformas digitais. O jornal passou 

a ser disponibilizado no modo virtual pelo site do sindicato e a TVT passou a 

contar com um canal no YouTube. Aos poucos o sindicato foi avançando para 

Facebook, Twitter e Instagram, na atualidade utiliza essas plataformas para 

divulgar esses conteúdos e veículos mais tradicionais e também para interagir e 

dialogar com seu público. Como estamos tratando de 

uma comunicação que explora bastante os recursos visuais, achamos pertinente 

focar a análise no perfil do instagram, que será apresentado a seguir.  

 

3. Informações gerais 

O perfil do sindicato foi criado em 15 de fevereiro de 2017, com o nome de 

usuário @borametalurgico e, na data de 28 de fevereiro de 2018, houve alteração 

do nome de usuário para @sindmetalabc. A rede social conta com 5.615 

seguidores; segue 2.381 outros perfis; e, até a última publicação do dia 30 de 

novembro de 2020, constava com 2.705 publicações,6 destas, 95 foram feitas no 

mês de novembro.  

 

Figura 1 – Perfil do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

 
Fonte: Perfil do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC no Instagram  

 

 

 

 
6 O print do perfil foi realizado no dia 01/12/2020, por isso as informações da imagem estão 
diferentes das informações do texto. 
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A página do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC possui 12 destaques, 

que são:  

Figura 2 

 

 

 
Figura 3 - Perfil do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

Fonte: Perfil, Instagram.  

 

4. Metodologia de análise 

Para efeito de análise da página do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC no 

Instagram como ferramenta comunicativa, foi realizado um tabelamento com as 

informações relevantes às publicações e postagens do perfil no feed de notícias 

referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020, que apresentou, no geral, 

uma constância nas postagens. A tabela foi criada da seguinte maneira:  

Figura 4 

Data da 
publicação 

Post por 
dia 

Resumo do 
texto escrito 

no post 

Descrição 

da imagem 

do post 

Comentários Curtidas 

 

 

Ao todo foram realizadas 93 publicações no período monitorado. A média 

de post diário foi de 3,1. Tendo como incidência máxima de 06 publicações nos 

dias 05, 24 e 27 de novembro e nenhuma publicação nos dias 08 e 21 de 

novembro. No dia 07 de novembro houve o único IGTV publicado durante o 

TRIBUNA ELEIÇÕES COMVIDA 1 DE MAIO FIOS DE 
AMOR 

LULA LIVRE 

OFERTAS FEST ROCK 

      ABC 

GERAÇÕES 

 UNIDAS 

FILMES FILIE-SE WHATSAPP 
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período monitorado e, até o dia 30 de novembro, constava com 837 

visualizações.  

 

5. Análise 

Com o tabelamento das publicações do perfil do sindicato no Instagram, 

foi possível observar informações relevantes quanto à recepção desta rede social 

pelos seus seguidores. 

Antes de tudo é necessário um esclarecimento, pois não foi levado em 

consideração no tabelamento o uso das Hashtags, muito utilizado nesta rede 

social, porém, pouco notado nas publicações do perfil do sindicato. As Hashtags 

utilizadas pelo sindicato, no geral, estavam vinculadas às pautas nacionais e 

internacionais como a questão da mulher, do movimento negro e afins. No 

entanto, como foi observado poucas postagens utilizando esta estratégia, 

entendemos que tenha pouca relevância para o perfil.  

A postagem que recebeu mais curtidas neste período foi feita no dia 05 de 

novembro. Com 290 curtidas e a Hashtag #TBT7, a publicação relembrou 1 ano 

da soltura do ex-presidente Lula, ocorrida em 09 de novembro de 2019. Não há 

estranheza ao notar que esta é a publicação com maior retorno dos seguidores 

durante o mês de novembro, pois a trajetória do Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC e de Lula se entrelaçam e se misturam. Lula teve sua imagem projetada 

dentro deste sindicato e foi um grande líder do mesmo. O tema também é 

considerado relevante na pauta nacional, pois sua prisão é consequência de 

grande tensão no cenário político e o processo jurídico envolve diversas 

denúncias sobre violações na condução penal, revelando possível perseguição 

política ao ex-presidente.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Significa throwback thursday, que pode ser traduzido do inglês para quinta-feira do retorno ou 
regresso. É uma hashtag utilizada pelos usuários de redes sociais para marcar fotos que se referem ao 
passado e ou, que trazem saudades. 
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Figura 5 - Perfil do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC  

 

Fonte: Perfil do Instagram 

O perfil realizou 14 postagens das edições do jornal do sindicato Tribuna 

Metalúrgica. Essa divulgação recebeu uma média de 20 curtidas por postagem, 

uma regularidade importante a ser pensada, tanto em relação às postagens 

como em relação às curtidas.  

A edição que recebeu maior número de curtidas foi referente à postada 

em 09 de novembro, com 109 curtidas, tornando-se a terceira publicação mais 

curtida no período monitorado. A edição de nº4676 traz em manchete a conquista 

do sindicato para o acordo que garantiu 950 contratações na empresa Mercedes. 

A postagem também recebeu quatro comentários - colocando-se como a terceira 

publicação mais comentada no mês - de apoio à conquista da direção sindical. 
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Figura 6 - Perfil do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

 
Fonte: Perfil do Instagram 

O perfil mantém regularidade nas postagens e, mesmo quando não há 

uma pauta específica das/dos metalúrgicos/as do ABC, a página sindical garante 

publicações de pautas nacionais e internacionais que influenciam o cotidiano de 

trabalhadoras e trabalhadores, tais como eleições municipais, eleições norte 

americana, COVI-19, saúde do trabalhador e da trabalhadora, Educação, a luta 

das mulheres, movimento negro. Além disso, a página regularmente realiza 

postagens do Departamento de Formação com histórias e políticas do 

movimento dos trabalhadores, como a postagem sobre a Quebra da Bolsa de 

Valores de Nova York em 1929 e, também, uma homenagem a Carlos Marighella.  

É válido destacar que, em período significativo da análise de postagens 

do sindicato, houve uma sequência de 10 dias de publicações de resgate 

histórico e crítico sobre os três anos completos da reforma trabalhista de 2017 

no Brasil. O período dessas publicações abrange do dia 11 a 20 de novembro, 

e é caracterizado por um chamamento à luta contra os efeitos da medida do 

governo de Michel Temer (2016-2018).  
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Nos textos e fotomontagens é utilizada a expressão "deforma trabalhista” 

como realce crítico e as postagens possuem caráter didático e político ao 

apresentar por etapas as principais mudanças na legislação. A estratégia de 

divulgação combinou textos explicativos e imagens de fotomontagens com 

charge - evidenciando a exploração e divisão de classes - e texto curto, adequado 

à apreciação em uma rede social que se destaca no campo imagético.  

O período que vai de 20 a 30 de novembro tem postagens variadas, chama 

a atenção a centralidade do debate da consciência negra e, principalmente, para 

o caso de assassinato de um negro no supermercado carrefour de Porto Alegre. 

Nesse período há pelo menos 4 postagens tratando do tema e tecendo críticas 

ao governo Bolsonaro sobre as declarações dadas de que não existe racismo no 

Brasil. O debate em torno do tema e cobertura das manifestações e também um 

post com a figura de um coordenador de combate ao racismo no sindicato dão o 

tom da comunicação nesses dias e colocam o assunto, sob as 

#vidasnegrasimportam e #paremdenosmatar, como um ponto de bastante 

destaque no sindicato, e expressa a preocupação da entidade com as pautas 

identitárias e não somente de cunho trabalhista. O ativismo em torno do caso do 

Carrefour pode ser notado tanto em meios virtuais quanto presenciais, a 

divulgação desse conteúdo denota também que o sindicato está bastante 

conectado com os conteúdos mais compartilhados e comentados, seguindo essa 

mesma tendência.  

Nesse período também chama atenção os posts que tecem críticas ao 

governo sobre a condução da pandemia, necessidade de mais atenção ao 

isolamento e denúncia sobre o vencimento de testes de covid no país. O período 

também é marcado pela atenção com o câncer de próstata com um post de #tbt 

para tratar do novembro azul.  

Ainda nesses últimos dez dias do mês de novembro o sindicato publicou 

homenagens ao Maradona, devido a sua morte na Argentina, fazendo menção a 

sua carreira no futebol e também a sua militância política, trazendo imagens dele 

em campo e com Fidel Castro. No mais as postagens chamam atenção para 

alguma conquista da categoria e divulgação das versões digitais do tribuna 

metalúrgica. 
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6. Considerações finais 

Os meios e formas de comunicação sempre foram ferramentas de 

estratégia para a formação e organização da classe trabalhadora. As 

possibilidades ampliadas não só pelo jornal impresso, mas também rádio, TV, 

teatro, cinema, jogral e tantas outras ressaltam que sem uma comunicação 

pensada o movimento se perde.  

O avanço da internet e a adesão às redes sociais por boa parte das 

trabalhadoras e trabalhadores fez com que o movimento sindical considerasse 

tal ferramenta e migrasse parte de sua estratégia comunicativa e organizativa 

para estes aplicativos.  

O perfil mantém regularidade de publicações no feed de notícia e na média 

de curtidas nas postagens, mas, considerando a história do sindicato, a força e 

representatividade política que já teve no cenário nacional, reformulando, 

inclusive, a comunicação da classe trabalhadora, acredita-se ainda ser um perfil 

de pouca visibilidade para ser suficiente enquanto uma ferramenta de 

organização do movimento classista.  

Em relação ao ativismo praticado como ações online, relatos de ações off-

line, conteúdo publicado, estratégias utilizadas para apresentar demandas e 

organizar a agenda de mobilizações e interações com seus públicos, o perfil do 

sindicato mantém a divulgação de pautas relacionadas à luta e resistência dos 

movimentos de classe, gênero e raça; além de temas como Saúde e Educação, 

por exemplo.  
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Slasher contemporâneo, novos medos e novo público – um 

retorno reformulado ao passado em American Horror Story: 

AHS 1984 (2019) 

 

 
Geovane de Carvalho Melado1 

 

 

Introdução 

No dia 5 de outubro de 2011 estreou, no canal estadunidense por 

assinatura FX, a série American Horror Story, criada por Ryan Murphy e Brad 

Falchuk. O seriado sobrevive até os presentes dias, contabilizando nove 

temporadas, e tendo sido renovada até sua décima terceira temporada. 

Apresentada como série antológica de horror – isto é, cada temporada possui 

sua própria narrativa, com início, meio e fim –, ao longo de suas temporadas, 

explorou diversos subgêneros do horror, trazendo referências históricas e 

midiáticas, tais como mitologias estadunidenses, lendas, crimes reais, filmes e 

seriados canônicos. Com altas e baixas, a produção já teve temporadas que 

alcançaram audiências variadas, porém ainda se mantém bem, fazendo-se 

presente no cenário da cultura pop internacionalmente. Ademais, American 

Horror Story foi aclamada pela crítica e obteve 37 indicações em premiações, 

além de dois Prêmios Emmy – grande premiação televisiva estadunidense – e 

um Globo de Ouro. 

A série deixou um grande legado enquanto produto, sendo lembrada por 

ser uma série de horror com tramas independentes entre temporadas mais 

célebre atualmente. Sua versatilidade em tratar cada subgênero do horror; seus 

atores usuais que estes interpretam personagens diferentes em cada uma delas; 

sua abertura; logomarca; seu tratamento dramático — num gênero em que isto 

não é visto tão recorrentemente —; suas discussões filosóficas e sociais; além 

de alcaçar um público de diferentes faixas etárias, são fatores responsáveis pelo 

seu destaque. Cada temporada possui um título e uma temática famosa no 

horror, como bruxaria, casa assombrada, found footage2, entre outros. 

 
1 Discente do curso de História da UFSJ. Orientação: Cássia Rita Louro Palha, História (UFSJ). 
2 O Found Footage é um subgênero do horror que é filmado em primeira pessoa, sendo os 
próprios personagens aqueles que gravam as cenas. 
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Os criadores são conhecidos por séries de sucesso como Glee (2009-

2015) e Scream Queens (2015-2016), produções voltadas para o público jovem-

adulto que sempre buscam abordar temáticas de diversidade e preconceitos. 

American Horror Story não foge desse formato: ela se trata sempre de horror, 

mas discute temáticas filosóficas atuais e questões sociais de relevância. Uma 

famosa frase da série, “All monsters are human” (do inglês, “Todos os monstros 

são humanos”) se popularizou, tornando-se uma referência icônica da série. A 

afirmação, apresentada na segunda temporada, resume bem como seus 

criadores tratam as narrativas, pois, em um jogo de mão dupla, aqueles 

acusados como “monstros” por aquela sociedade (assassinos, humanos 

fisicamente desviantes, como é o caso dos personagens do circo de horror em 

Freak Show, quarta temporada, 2014) e seres sobrenaturais, sempre possuem 

um lado humano. Muitas vezes os verdadeiros antagonistas são os próprios 

humanos “normais”, com seus discursos de ódio e ataques físicos, ao passo que 

os ditos monstros são as vítimas. A humanidade e a monstruosidade são 

tratadas como uma linha tênue, cujos espaços podem ter seus limites 

ultrapassados e serem confundidos. Desta forma, a série não se resume apenas 

ao horror que gera medo, suscitando empatia pelos personagens e reflexão 

sobre as discussões abordadas. 

Aqui, pretende-se analisar a nona temporada, intitulada AHS: 19843. A 

temporada, lançada em 2019, surgiu após o grande sucesso de Apocalypse 

(oitava temporada, 2018), que foi responsável por fazer a série se destacar 

novamente na indústria audiovisual após grandes baixas na audiência do 

programa. Em comparação com Apocalypse, AHS 1984 não obteve tanta 

audiência, mas obteve boas avaliações de fãs e crítica especializada, além de 

pontuar 87% no Rotten Tomatoes — site agregador de notas de críticos —, 

chegando a ser colocada pela revista Rolling Stone como a quarta melhor 

temporada da série, atrás de Murder House (primeira temporada, 2011), Coven 

(terceira temporada, 2013-2014) e Asylum (segunda temporada, 2012-2013). O 

grande sucesso da nona temporada se deve à rememoração de conceitos do 

subgênero slasher. 

 
3 A nona temporada foi a primeira e única das nove a abreviar o título de “American Horror Story” 
para “AHS”. Por isso, a partir daqui, ao tratar da série iremos usar o título da série, e ao tratar da 
temporada iremos usar a abreviação “AHS 1984”. 
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2. Sangue na tela: o slasher estadunidense 

Surgido em meados dos anos 1970 e tendo seu auge nos anos 1980, nos 

Estados Unidos, o slasher foi uma fórmula com inspirações diversas, mas 

principalmente nos filmes giallo italianos das décadas de 1960 — tendo como 

grandes referências o cinema de Mario Bava e Dario Argento. Tal cinema criou 

fórmulas ou padrões de roteiros, com seus tropos4. Alguns filmes do cinema de 

slasher pós-moderno, como os filmes da série Scream (Wes Craven) e o filme 

The Final Girls (2015, Todd Strauss-Schulson), brincam com essas fórmulas. A 

figura da heroína, ou Final Girl — a personagem que será a última, e geralmente 

a única, sobrevivente de um massacre, normalmente uma jovem virgem e dentro 

de padrões conservadores de comportamento para a época —; o assassino 

praticamente mudo, quase onisciente, na maioria dos casos usando uma 

máscara; a punição de jovens com conduta “desviante” através de mortes 

violentas; entre outros aspectos, se tornaram constantes nessas obras. Exemplo 

disso são os famosos The Texas Chain Saw Massacre (1974, Tobe Hooper), 

Halloween (1978, John Carpenter), Friday the 13th (1980, Sean S. Cunningham) 

e A Nightmare on Elm Street (1984, Wes Craven) e suas inúmeras continuações 

— este sendo outro fator que é sempre lembrado ao se falar de slasher. 

Se resumida a fórmula do slasher, pode-se dizer que é a perseguição 

incansável de um assassino misterioso por adolescentes “transgressores” de 

condutas morais, pela prática sexual e uso de drogas ilícitas. Após a morte de 

quase todas as vítimas, uma jovem virgem e “íntegra” acaba por derrotá-lo. Em 

suas sequências cinematográficas, o assassino retorna para perseguir novas 

vítimas ou a garota sobrevivente e seu novo círculo de amizade. Tal 

representação da juventude rebelde e perigosa para si próprios vêm de uma 

tradição hollywoodiana que data da década de 1950 e 1960, com os famosos 

filmes de delinquência juvenil, os teenpics (LAROCCA, 2016), como Rebel 

Without a Cause (1955, Nicholas Ray). No entanto, o slasher é lembrado pela 

historiografia para além da sua forma, mas também pelo contexto que se 

encontra.  

 

 
4 Os tropos, ou figuras cinematográficas, são o equivalente aos tropos literários. São elementos 
que se repetem em diversas obras do mesmo gênero, ou naquelas que não pertencem ao 
gênero, mas possuem características deste. (AUMONT; MARIE, 2006). 
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É importante ressaltarmos que um filme de horror influente e 
economicamente próspero não cria necessariamente determinado 
padrão de “ansiedade” ou medo, mas seus elementos se conectam de 
maneira simpática a tendências da cultura em geral. [...] Ao atrair 
nossos medos coletivos, projetando-os mesmo que indiretamente na 
tela, os filmes de horror se mostram vitalmente interessados na cultura 
política e social de seus dias. (LAROCCA, 2016, p. 60). 

 

Na época de produção de tais filmes, os Estados Unidos se encontravam 

em constantes conflitos sociais. Movimentos de contestação à sociedade vigente 

e às políticas de um governo imperialista e opressor, extremamente racista e 

misógino, batiam de frente com o fortalecimento de um conservadorismo 

religioso. Durante tais anos, na década de 1960, as críticas eram fortes por 

movimentos sociais que surgiam ou se fortaleciam. 

  
Amparados pelas mudanças demográficas e econômicas do período, 
essas políticas sociais e militares temerárias e o fracasso em resolver 
antigos problemas sociais, como o racismo, provocaram uma explosão 
de diversos movimentos sociais – por direitos civis, paz, liberdade 
sexual e cultural – que contestaram bravamente as definições 
estabelecidas de progresso, liberdade e cidadania. (KARNAL et al., 
2011, p. 235). 

 

A agitada década de 60 observa então o surgimento de movimentos 

sociais que defendiam direitos civis diversos, como o Partido dos Panteras 

Negras, movimento negro de base marxista. Surge naquela época, também, 

uma “Nova Esquerda”, composta em maioria por jovens que combatiam o 

elitismo estadunidense, protestavam junto aos movimentos negros contra o 

racismo e contra a Guerra do Vietnã.  

Todo esse movimento não se restringiu apenas às manifestações nas 

ruas, mas adentrou os círculos sociais diversos e ganhou relevância no âmbito 

cultural, na chamada Contracultura e no movimento Hippie. O militarismo era 

uma pauta em destaque, pois demonstravam a ameaça imperialista e opressora 

que o país representava interna e externamente. O fortalecimento bélico do país, 

o rompimento de pactos com a União Soviética, a trágica e vergonhosa Guerra 

do Vietnã, além dos incontáveis problemas econômicos e sociais, como a 

discriminação racial, que atingiam as classes subalternas da nação, levaram ao 

questionamento do funcionamento da democracia estadunidense.  
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Ainda, deve-se destacar os movimentos feministas e de direitos da 

população gay e lésbica — a “segunda onda feminista” e o Gay Liberation Front 

(GFL), por exemplo. A revolução sexual era uma pauta constante no território 

estadunidense, abraçado por diversas gerações que viviam naquele período. O 

sexo vai se tornando cada vez mais liberto das práticas conservadoras, não só 

em questões de gênero e sexualidade, mas também na própria prática sexual e 

na constituição, e/ou na dissolução de famílias através do divórcio. 

Entretanto, como reação da oposição conservadora, estratégias políticas, 

sociais e culturais se deram nos anos 1970 e 1980 para combater tais ideais que 

iam se disseminando pelo território e para grande parte do ocidente. Karnal et 

al., (2011, p. 235) comenta sobre, 

 
Com a consolidação dos iniciais ganhos das lutas, os movimentos 
sociais se dividiram politicamente quanto a estratégias e táticas frente 
à cooptação e repressão das autoridades, entrando em declínio à 
medida que os governos Richard Nixon (1968-1974), Gerald Ford 
(1974-1976) e Jimmy Carter (1976-1980), bem como novos grupos 
conservadores, tentaram liderar novamente uma contraofensiva e 
impor ordem e estabilidade à sociedade americana. 

 

Como dito anteriormente, a classe dominante do país, composta 

principalmente por homens cisgêneros brancos, heterossexuais, donos dos 

meios de produções econômicos e simbólicos, dispunham de estratégias 

conservadoras para contra atacar, e isso se daria nos anos seguintes. Aqui 

comentaremos apenas os aspectos culturais e seus impactos sociais, mais 

especificamente como o cinema slasher representaria, em sua maioria, uma 

oposição a tais movimentos, representando tais grupos de contestação de forma 

degradante e fazendo jorrar seu sangue nas telas da forma mais cruel e 

simbólica. 

Compreende-se que os filmes slasher possuem vítimas em comum, como 

previamente comentado: a protagonista virgem e com valores imaculados, mas 

também há o casal sexualmente ativo — normalmente uma jovem com 

experiências sexuais e um atleta que representam o sex appeal do grupo —, um 

jovem brincalhão e o interesse amoroso da Final Girl. Vez ou outra aparecia um 

jovem negro nesse elenco de vítimas, e usualmente ele era o primeiro ou 

segundo a morrer, como uma figura descartável para o andamento da trama, 

uma personagem que o público mal conseguia se conectar ou mesmo saber seu 
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nome. Se entregar ao ato sexual ou usar entorpecentes resultaria na morte. 

Ainda que as mortes masculinas fossem violentas, a câmera sempre explorava 

mais o corpo feminino durante a morte de alguma personagem feminina, estando 

elas quase sempre nuas ou seminuas.  

Nada disso era por acaso, e muito menos representava apenas uma 

estética cinematográfica. Os tropos do cinema slasher possuíam um significado 

bem evidente: punir os corpos desviantes e rebeldes na tela de forma física, mas 

fora da tela passar uma mensagem ameaçadora e moralizante — moral esta 

conservadora, elitista e branca — de forma simbólica para os espectadores. 

Devemos nos alertar para alguns apontamentos de Carroll (1999) sobre o 

aspecto ideológico do horror. O autor rebate algumas interpretações generalistas 

do gênero como sendo um mecanismo de divulgação de discursos opressores, 

mas também discorda de leituras que generalizam o mesmo apontando para seu 

aspecto subversivo. De fato, conforme citado pelo autor, obras cinematográficas 

xenófobas, racistas e sexistas coexistiram e coexistem com obras com discursos 

libertadores. Se de um lado o cinema estadunidense de horror dos anos 1950 

representava o comunismo através de alienígenas destruidores da ordem 

estabelecida, e o famoso escritor H.P. Lovecraft era explicitamente racista em 

sua literatura do século XX, no polo oposto podemos observar as obras de 

George Romero e seu cinema de zumbi com um discurso antirracista – ainda 

que velado e não admitido pelo autor – e produções críticas aos horrores 

causados pela Guerra do Vietnã, por exemplo. Portanto, associar um gênero 

cinematográfico ou literário a uma ideologia, de forma generalizada, 

desconsiderando as variantes, seria um erro grave. Contudo, não devemos 

deixar passar da nossa vista que ainda assim existe uma predominância de 

certos discursos sobre outros, como foi o caso do slasher nos anos 1980 e suas 

temáticas repressivas surgindo sucessivamente a cada lançamento. Para o autor 

(Carroll, 1999, p. 281-282), a história de horror é mais sobre sempre ser 
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uma luta entre o normal e o anormal, de tal forma que o normal é 
reintegrado e, portanto, exaltado. A história de horror pode ser 
conceituada como uma defesa simbólica dos padrões de normalidade 
de uma cultura; o gênero vale-se do anormal apenas com o objetivo de 
mostra-lo sendo vencido pelas forças do normal. Cede-se o centro do 
palco ao anormal unicamente como um contraste para a ordem 
cultural, que em última instância será vingada no final da história. [...] 
Assim, a norma fica mais forte do que antes; ela foi, por assim dizer, 
testada; sua superioridade sobre o anormal foi justificada; e 
pensamentos e desejos supostamente caprichosos, talvez 
sorumbáticos – da perspectiva do ponto de vista cultural dominante –, 
foram figuradamente falando, lancetados. 
 
 

O normal e o anormal funcionam, então, em uma dinâmica quase 

maniqueísta, e aquilo que se configura como cada uma das classificações de 

normalidade e anormalidade diverge de acordo com aquele em que produz o 

discurso; ora a monstruosidade é a imagem do opressor, ora do oprimido. O 

mesmo pode ocorrer com as vítimas; e sua representação como tal possui muito 

significado. No slasher dos anos 1970 e 1980, por exemplo, as vítimas são 

anormais pelo seu modo de vida (uso de substância ilícitas e vida sexualmente 

ativa), mas, ao mesmo tempo, são jovens que se encaixam no padrão de 

“normatividade” do período, por sua etnia, sexualidade e gênero. Portanto, reside 

no gênero uma ambiguidade, confundindo-se o que é a representação do normal 

e anormal, e modificando os limites de quem seria o “mau”, já que o monstro, 

apesar de seus crimes, estaria agindo de forma punitiva, conforme o discurso 

hegemônico do período. 

O cinema slasher passaria por uma grande e rápida queda após seu 

apogeu. Já na década de 1980, ele mal se sustentava. A fórmula repetitiva em 

diversos filmes não surpreendia tanto, as inúmeras sequências cansavam e 

perdiam a qualidade quando comparado aos seus filmes originais. Já no final 

dos anos 1990, surgiram algumas obras de sucesso como Scream (1996, Wes 

Craven) e I Know What You Did Last Summer (1997, Jim Gillespie). Nos anos 

2000, surgiriam suas continuações. A franquia Pânico teve maior sucesso devido 

ao fato de parodiar o próprio gênero, o que seria chamado de pós-slasher ou 

cinema pós-moderno slasher – utilizando da metanarrativa, o slasher ganhava 

um aspecto auto-consciente de seus tropos e de sua fórmula repetitiva vista 

como de baixa qualidade. Da paródia surgiria outra paródia, porém no cinema 

de comédia, o filme Scary Movie (2000, Keenen Ivory Wayans). Ainda assim, 

apenas poucas obras alcançariam sucesso. Após os atentados de onze de 
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setembro, o cinema hollywoodiano focaria no medo estadunidense às invasões 

do “Outro”, representado ora por grupos do Oriente Médio, ora por alienígenas – 

que não deixavam de ser uma representação simbólica do primeiro. Não 

obstante, o cinema slasher tinha que competir com subgêneros do horror sobre 

tortura, os toorture porn, a volta das produções de hounted house, e, atualmente, 

com o horror psicológico. 

De todo modo, o slasher não foi esquecido e retornou nos últimos anos 

com duas estratégias comuns atualmente a diversos gêneros cinematográficos 

na década de 2010: o remake de obras clássicas e a produção de filmes com 

apelo à nostalgia das décadas de 1970 e, principalmente, 1980. As produções 

nostálgicas dos anos 80 costumam não só apelar para a estética do referido 

tempo e trazer elementos e referências culturais pop, mas focam principalmente 

em referenciar filmes slasher famosos daquele período. Devido ao sucesso dos 

filmes de horror dos anos 80, as obras posteriores sempre retornam a elementos 

cânones do gênero. Hantke (2010) aponta que as críticas sempre feitas ao 

gênero de horror no século XXI, sobre sua constante reprodução daquilo que já 

fora criado e suas sagas repletas de sequências de baixa qualidade, não são tão 

válidas, visto que o cinema de horror apresenta tais características desde a sua 

criação, e tais argumentos de que o gênero está passando por uma crise de 

criatividade são meras argumentações infundadas. O autor destaca que muitas 

sequências possuem qualidade, indo contra a generalização que desqualifica 

tais obras. 

 

 

3. AHS 1984: mesmas vítimas, novos discursos? 

Na trama, quatro jovens – Montana Duke (Billie Lourd), Xavier Plympton 

(Cody Fern), Chet Clancy (Gus Kenworthy) e Ray Powell (DeRon Horton) – que 

frequentam uma academia de dança aeróbica em Los Angeles conhecem outra 

aluna, Brooke Thompson (Emma Roberts). Montana é uma jovem branca, 

professora de aeróbica e aluna na mesma academia. Logo no primeiro episódio 

percebemos que ela possui uma vida sexual ativa, valores não conservadores 

para a época e é usuária de drogas – característica encontrada em seus colegas, 

exceto Brooke. Xavier é outro jovem branco, uma espécie de galã de filmes. Chet 
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é branco e forte, em uma cena é perceptível que ele, além de usar drogas ilícitas, 

também consome alguma espécie de anabolizante. Ray é o único jovem negro 

do grupo e parece facilmente influenciável por seus amigos. Já Brooke é uma 

jovem branca tímida e receosa; já de princípio, por sua conduta, a série deixa a 

entender que ela é a Final Girl da narrativa. 

Guardando, cada um, seus segredos e motivações para fugir da cidade 

por um tempo, eles acabam viajando para trabalhar como monitores no 

Acampamento Redwood, local de férias de verão que havia sido fechado anos 

antes após um massacre. No referido acontecimento, todos os presentes teriam 

sido assassinados pelo jardineiro do acampamento e serial killer Benjamin 

Richter, conhecido como Sr. Jingles – pois suas vítimas ouviam um barulho de 

chaves batendo quando ele se aproximava. 

Chegando ao local, eles conhecem Margaret Booth (Leslie Grossman), a 

única sobrevivente do massacre e responsável por reabrir o acampamento – 

uma mulher mais velha, loira, com vestimentas típicas de escoteiro e que sempre 

usa da religião para dar lição de moral nos jovens por ela contratados. Também 

se encontram com a enfermeira Rita (Angelica Ross), uma mulher negra, séria 

e misteriosa, e outros funcionários contratados por Margaret, como Trevor 

Kirchner (Matthew Morrison), um homem mais velho que flerta com Montana, e, 

por fim, a cozinheira Bertie (Tara Karsian), uma mulher mais velha que 

presenciou o massacre anterior, em 1970, no Redwood. 

A trama dá sua primeira guindada quando Benjamin foge do manicômio, 

e segue em direção ao acampamento para uma nova matança. Outro assassino 

aparece na trama, Richard Ramirez (Zach Villa) – inspirado em um serial killer 

que fez vítimas em Los Angeles e São Francisco entre 1984 e 1985, que ficou 

conhecido como “Night Stalker” por seus assassinatos terem ocorrido durante a 

noite –, um jovem latino que invadiu a residência de Brooke e tentou matá-la. A 

jovem fugiu de Los Angeles, pois temia que ele retornasse para assassiná-la. 

Ramirez se diz filho do diabo e mais tarde terá revelado suas ligações com o 

sobrenatural. Os dois assassinos passam a aterrorizar o acampamento, guiados 

pelos seus próprios objetivos. 

Com o decorrer da trama, descobrimos que, na verdade, quem realizou o 

massacre em 1970 no acampamento foi Margaret, que cortou sua orelha – marca 

de seus assassinatos – e disse ter sido salva por Jesus. Margaret incriminou 
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Benjamin, que acabou por acreditar ter cometido os crimes devido às torturas 

sofridas no manicômio. Não obstante, descobrimos que Montana já conhecia 

Ramirez e que a mando dela, o jovem tentou assassinar Brooke – que teria 

supostamente traído seu noivo com o melhor amigo dele um dia antes de seu 

casamento, levando-o ao suicídio e assassinato de seu amigo no altar, o último 

sendo irmão de Montana. Pelo ocorrido, Montana culpabiliza Brooke e deseja 

vingar a morte do irmão. Após a falha de Ramirez, Montana se aproximou de 

Brooke e a atraiu para o acampamento, além de enviar Ramirez para lá. 

Outra descoberta é que na verdade Rita se chama Donna Chambers, e 

que no passado ela descobrira que seu pai era um serial killer, porém ele se 

mata e ela fica obcecada para compreender o que movia seu pai. Como 

psiquiatra, ela deseja compreender a motivação dos assassinos, para evitar que 

novos surjam. Para isso, liberta Benjamin para que ele atuasse em seu “habitat 

natural”, pois só assim, segundo ela, seria possível perceber como opera a 

mente de um assassino em série.  

Após uma série de matanças, no fim, descobrimos que no acampamento 

as vítimas ficam vagando pelo ambiente sem saberem que morreram. Brooke 

descobre sobre Montana e Dona e acaba assassinando a primeira em um ato de 

auto-defesa; contudo, o ônibus com as crianças que se dirigiam ao 

acampamento chega e elas testemunham o ocorrido. Brooke é presa após ser 

acusada por Margaret pelos assassinatos. Benjamin é morto por Xavier, mas 

Ramirez o ressuscita num pacto com o Diabo. Os dois fogem juntos do 

acampamento e começam uma vida de matanças juntos. O restante dos 

personagens morreram. 

Um ano depois, em 1985, Benjamin se cansa dos assassinatos e entrega 

Ramirez. Em 1989, descobrimos que Margaret tornou-se uma empresária que 

lucra comprando imóveis com histórias trágicas e os transforma em pontos 

turísticos. Trevor sobreviveu à tentativa de assassinato de Margaret e se casa 

com ela como forma de comprar seu segredo. A nova milionária agora é guiada 

pelo dinheiro, e não mais pela fé. Brooke foi condenada à morte. Ramirez está 

preso. No acampamento, o fantasma das vítimas de 1984 seguem matando 

turistas que chegam ao acampamento, a contragosto dos fantasmas mais 

antigos e de Ray. Benjamin mora no Alasca, casou e possui um filho, Bobby.  
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A empresa de Margaret começa a ter prejuízos; e, ao saber dos 

assassinatos no acampamento, ela resolve produzir um festival de rock no local. 

No dia da execução de Brooke, Dona a salva e, juntas, decidem se vingar de 

Margaret no festival. Ramirez sai da prisão com ajuda do Diabo, que mata a 

mulher de Benjamin. Este decide voltar ao acampamento para matar Ramirez, 

deixando seu filho com sua cunhada. 

Benjamin reencontra suas vítimas no acampamento e eles contam que 

um fantasma os persegue. Benjamin descobre se tratar do espírito da sua mãe, 

Lavinia (Lily Rabe). Descobrimos então que ela era uma mulher amargurada pela 

morte do marido na Segunda Guerra Mundial, e que teve de trabalhar no 

Acampamento Golden Star em 1948, mesmo local do Acampamento Redwood. 

Lavinia sempre amou mais seu filho mais novo, Bobby, do que Benjamin. Após 

a morte acidental de Bobby ela culpa Benjamin e os orientadores do 

acampamento, matando a todos. Porém, Benjamin a matou em auto-defesa. 

Benjamin encontra a mãe que revela ter incentivado Margaret a matar os jovens 

e culpar o filho num ato de vingança.  

Mais tarde, Benjamin reencontra a mãe, que afirma ser impossível ele 

vencer Ramirez, visto que este possui ligação com forças sobrenaturais e que o 

está perseguindo pois quer sua alma como pagamento do contrato com o Diabo 

que o ressuscitou. Para isso, ele deveria se suicidar, pois só assim Ramirez não 

levaria sua alma e ele ficaria preso ao acampamento. Benjamin se mata. No 

acampamento, Trevor reencontra Montana e diz que morreria para viver a 

eternidade ao seu lado. Ele também descobre que Margaret planeja uma chacina 

no festival para transformar o local em um memorial dos astros de rock que 

morreriam ali. Para impedir, Trevor fecha a estrada com um ônibus e Margaret o 

mata. O espírito de Benjamin desaparece do acampamento pois ele reencontra 

seu irmão, Bobby, possibilitando o reencontro de Lavínia com Bobby e o 

apaziguamento da relação com Benjamin. Os espíritos matam Ramirez para que 

ele não fosse atrás do filho de Benjamin e passam anos vigiando seu corpo e o 

matando consecutivamente quando ele fosse ressuscitado pelo Diabo. Eles 

também matam Margaret. Dona acha que Brooke morreu e vai embora do 

acampamento. 

No último episódio, o filho de Benjamin, Bobby (Finn Wittrock), retorna ao 

acampamento para descobrir respostas sobre seu pai. Ele encontra Montana e 
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Trevor que contam tudo o que ocorreu. Ramirez consegue fugir e tenta matá-lo. 

Bobby sai do acampamento e, a mando de Montana, procura o manicômio onde 

Benjamin foi preso para saber a verdade. Lá ele encontra Dona como a diretora, 

que lhe conta mais detalhes e o ajuda a rastrear Brooke, que sobreviveu em 

1989 e mandava cheques anônimos para Bobby. Dona a reencontra e perdoa 

Brooke por não ter contado para ela que estava viva, pois esta queria esquecer 

seus traumas. Bobby retorna ao acampamento para encontrar o pai, mas 

Margaret tenta o matar. Entretanto, Benjamin e Lavinia a impedem. No fim, ele 

se despede e vai embora, encerrando a trama. 

Além da estrutura narrativa de AHS 1984 ser mais fragmentada do que 

um slasher dos anos 1980, com diferentes temporalidades e contendo mais de 

um assassino, a série mostra modificações em relação à construção desses 

personagens. Ao falarmos do gênero de horror, devemos nos atentar para os 

efeitos sociais gerados por suas construções narrativas. A lógica desse gênero 

atua no sentido da criação de um maniqueísmo, no qual se faz necessário a 

figura do mau para a própria existência da obra, que é comumente chamado nos 

estudos de horror por “monstro”. O monstro é a personagem que sempre se opõe 

ao normal, e não necessariamente ao bom. 

 
Os monstros, categoria ampla que engloba diversos tipos de 
antagonistas, são antinaturais, assustando porque não se encaixam ou 
violam um esquema de ordem cultural e natural, ameaçadores ao 
saber comum e, consequentemente, excluídos da hierarquia social. 
Alguns monstros podem ser vistos como a própria personificação de 
ameaças ou medos particulares. (LAROCCA, 2016, p. 44). 

 

Segundo a autora, o monstro muda de tempos em tempos, sempre de 

acordo com os medos da sociedade na qual o filme é produzido. Para Philips 

(2005) apud Coleman (2019, p. 42), o terror, como um gênero, é marcado por 

aquilo que é “reconhecível instantaneamente como aterrorizante; aquilo que 

corresponde a nossa compreensão e expectativa do que é aterrorizante; e por 

aquilo que é discutido e interpretado como sendo parte do terror”. Desta forma, 

o cinema de horror se apropria dos medos da sociedade para a qual ele é 

produzido, ou para várias sociedades que partilham dos mesmos medos. Mas o 

contrário também ocorre, pois, a produção gera, perpetua e realça medos já 

existentes. 
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Se de início acreditávamos que os vilões eram Benjamin e Ramirez, com 

o decorrer dos episódios nos deparamos com três mulheres por trás das suas 

ações, Margaret, Dona e Montana. No penúltimo episódio, Montana reclama com 

Trevor de que assassinos e estupradores homens são venerados como estrelas, 

e que a culpa sempre recai sobre a mãe, a esposa ou a garota que os rejeitaram. 

Porém, em AHS 1984, as mulheres são responsáveis pelas mortes como sujeitos 

ativos da narrativa, com suas próprias intenções. 

O cinema possui um histórico de lutas simbólicas em relação às 

representações dos corpos femininos. O cinema de horror tem, em especial, 

seus próprios tropos e simbolismos femininos. Como uma forma de produção de 

arte dominada majoritariamente por homens, a visão sobre as mulheres, 

transmitida ao público, foi criada pelos olhares masculinos. Larocca (2016) 

comenta que o cinema transforma as mulheres em portadoras de significados, e 

não de produtoras. Para a autora, as figuras cinematográficas de heróis 

masculinos e de vilões do horror levam ao espectador a sensação de domínio e 

controle, reforçando uma falsa noção de “impotência” do feminino; enquanto as 

mulheres seriam símbolos de significados recorrentes, como a femme fatale, 

uma figura materna idealizada, ou como objeto de depreciação e desvalorização 

por meio da violência sexual. Toda a construção narrativa das mulheres no 

audiovisual está mergulhada em significados que dizem mais sobre os homens 

do que das mulheres. Portanto, analisar tais representações é parte de um 

processo de análise do machismo perpetuado por essas obras  

A mulher como monstro, advém da ideia de um ser misterioso e 

corrompido, uma monstruosidade a ser temida. Larocca (2016, p. 71) elenca 

algumas dessas representações, como a “mãe primitiva, a vampira, a bruxa, o 

útero monstruoso, o corpo possuído, a mãe castradora, a mulher fatal e por fim, 

a psicopata”. A autora (Larocca, 2016, p. 71) continua sua reflexão diferenciando 

o monstro feminino do masculino: 
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É necessário ressaltar que o monstro feminino horroriza de forma 
diferente do monstro masculino, buscando reforçar definições 
patriarcais e representando uma visão essencialista de que as 
mulheres, por natureza, são seres frágeis, vitimizados ou perigosos. A 
presença do feminino como monstruoso apresenta questões 
associadas aos medos e inseguranças masculinas, alheia, portanto, 
aos desejos e subjetividades femininas.  

 

Em AHS 1984, observamos uma quebra na representação do monstro 

feminino e suas intenções. Margaret é construída primeiramente como o monstro 

cujos atos e motivações são a representação de um fanatismo religioso e 

moralismo conservador, depois como o capitalismo. Como uma produção de sua 

época, observamos um discurso que vai contra tais valores que se apresentam 

mais fortes – visto que não foram extintos – após a eleição de Donald Trump. A 

moral de Margaret é tanto um marco de um conservadorismo dos anos 1970 e 

1980 no país, mas também uma crítica simbólica ao avanço destes valores na 

década de 2010. 

Dona e Montana acabam passando por um arco de redenção. A primeira 

representa a ciência daquele período, principalmente a psiquiatria que crescia 

nos estudos sobre serial killers. Já Montana, nos primeiros episódios, se encaixa 

claramente no estereótipo da jovem sexualmente ativa, que abusa das drogas e 

que terá seu fim dentro do slasher com uma morte violenta que explora seu corpo 

com olhares masculinos. Ao se negar a esse papel, e recusar o título de “garota 

malvada” por seu estilo e modo de viver, ela acaba se tornando sujeito ativo da 

narrativa. 

Do outro lado da narrativa, como tradição do slasher, temos o papel da 

heroína. No penúltimo episódio, Dona acredita que Brooke será a última 

sobrevivente, a Final Girl. Brooke a questiona de porque não poderia ser ela a 

dona do título, mas Dona rebate dizendo “Uma Final Girl negra? Amor, gente da 

minha cor morre primeiro”. No final da trama, surpreendentemente, as duas 

sobrevivem, quebrando não só o tropo de uma sobrevivente no final, como 

também o tropo racial de negros como primeiras vítimas. Já Brooke tem como 

diferença do tropo da Final Girl clássico o fato de, no meio da temporada, perder 

a virgindade com Ray, o que tradicionalmente acarretaria na sua morte. 

No cinema de horror, quando o monstro era associado ao negro, no caso 

dos filmes da RKO – o mais famoso deles sendo King Kong (1933, Cooper e 

Schoedsack), no qual o gorila monstruoso era associado ao homem negro -, o 
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medo da branquitude estadunidense da época se expandia para além das telas 

e tinha efeitos reais nas relações interraciais nos Estados Unidos. O monstro é 

transposto para pessoas comuns, que são vistos por essa classe hegemônica 

como um perigo potencial para eles. 

Coleman (2019) comenta que os negros tiveram que experimentar o 

horror cinematográfico e seus efeitos na sociedade antes mesmo do gênero se 

estabelecer como tal. Foram os casos dos filmes A Nigger in the Woodpile (1904) 

- um curta de comédia estadunidense que reforçava uma imagem dos negros 

(aqui atores utilizando blackface) como pessoas a serem temida pelos brancos 

– e The Bird of a Nation (1915, D.W. Griffith) – filme este que teve repercussão 

nos Estados Unidos, incitando supremacistas brancos a agredirem e matarem 

negros, que no filme eram apresentados como violentos e assassinos da 

braquitude.  

Mais tarde, nos filmes de horror, o negro passou a ser abordado de novas 

formas pejorativas e passíveis de construção ou reforço de estereótipos. No 

cinema hollywoodiano dos anos 30 houve a febre de estereótipos de negros 

como “selvagens” e associações a macacos violentos e estupradores de 

donzelas brancas que visitavam países da África. Em produções com 

ambientações nas Américas se fazia recorrente a representação de zumbis 

como frutos de feitiços de voodoo originários do Haiti. Estes sujeitos ainda seriam 

representados como bandidos e mais tarde como as primeiras vítimas dos 

assassinos no slasher. Outros tropos racistas no horror foram o do “negro 

medroso” – aquele que sempre fugia ou deixava os outros personagens brancos 

para trás –, o “negro salvador” – o personagem que dá sua vida para salvar o 

protagonista branco – e o “primeiro a morrer” – a primeira vítima, vista como 

descartável para a trama.  

A maioria desses estereótipos e representações problemáticas, bem 

como discursos e imagens racistas apresentados no cinema foram dirigidos, 

roteirizados, produzidos, filmados e, nos casos de filmes com blackface, atuados 

por brancos. Mesmo quando se fazia e se faz presente algum profissional negro 

nas produções cinematográficas, raramente se encontram em posições 

hierárquicas relevantes. 

Dona é uma personagem que se insere na trama de forma complicada. 

Começa como vilã, como possível “monstro”, mas sua raça não é o perigo, e sim 



186 
 

a falta de limites éticos da ciência do período. Quando se torna uma das 

heroínas, ela acaba por ocupar um espaço antes negado a mulheres negras. 

Entretanto, tanto ela quanto Ray são os poucos negros presentes no elenco 

recorrente da série. Além disso, Ray protagoniza uma cena no segundo episódio 

em que ele, Brooke, Chet e Dona precisam entrar na enfermaria do 

acampamento para pegar as chaves do carro da enfermeira e fugir do local. 

Porém, Ray não tem coragem de entrar, enquanto Brooke vai na frente, e quando 

Ramirez tenta invadir o local Ray diz para se espalharem, pois assim só um seria 

morto, atitude lida pelos outros como covardia. Quando o assassino adentra a 

enfermaria, Dona incentiva os outros a fugirem, deixando Ray para trás. Assim, 

ambos os personagens encarnam o estereótipo do negro medroso, que deixa ou 

intenta deixar os outros para trás e que em situações de tensão não possuem 

coragem de agir. 

Retornando às Final Girls, devemos considerar que, ainda que 

sobreviventes, esse tropo era visto, no cinema slasher de fins do século XX e 

começo do XXI, como uma virgem pura que segue as normas e que sobrevive 

como “recompensa”, apesar de não escapar da violência e de sofrer o trauma do 

ataque. Dika (1987) diferencia essa heroína do slasher do herói do gênero 

western, o cowboy que salva a comunidade do mal que ronda o local. Para a 

autora, a Final Girl também elimina esse inimigo que abala a paz comunitária, 

porém suas ações são baseadas em uma autodefesa e não no desejo de salvar 

a comunidade.   

No cinema slasher dos anos 1980 ela é heroína por acaso, sem escolha 

do ato. No fim, ela aprendia algo: o que fazer e o que não fazer. Seus atos seriam 

baseados naquilo que já fazia naturalmente. Ela se tornava a figura do 

conservadorismo estadunidense. A representação de que seguindo uma 

conduta com tais valores a comunidade resistiria, os Estados Unidos 

continuariam forte (e conservador), os cidadãos de bem iriam sobreviver (os 

desviantes eliminados). Dona e Brooke modificam essa dinâmica ao não serem 

o esperado de uma heroína nos moldes tradicionais. Ainda, na obra, as mortes 

de mulheres se diferenciam por estas não estarem nuas, sem exploração das 

câmeras. Tanto homens quanto mulheres morrem de forma violenta, diferente 

do que ocorria nos slashers oitentistas, cujas mortes femininas eram 

prolongadas e levadas ao extremo da brutalidade. 
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Outro grupo a ser atacado pelo conservadorismo estadunidense foram os 

LGBTQ+. Na mídia, personagens que não agiam de acordo com a 

heteronormatividade eram motivo de piadas. Entretanto, também podemos 

encontrar produções com representações não agressivas ao público LGBTQ+. 

Filmes como The Rocky Horror Picture Show (1975, Richard) hoje são lidos 

como revolucionários no seu discurso e tratado como obra cult. Filmes 

transgressores como esse devem ser analisados percebendo em que espaço 

estavam na mídia como um todo, pois normalmente tais obras do século XX 

eram relegadas a exibições em cinemas noturnos, de nicho específico ou mesmo 

não faziam sucesso e logo eram excluídos de qualquer circuito de exibição – isso 

quando eram de fato exibidos ou mesmo quando passavam pelas censuras e 

eram produzidos para além do papel. 

 
A partir da década de 1920 os filmes começaram a ficar mais picantes, 
fazendo com que na década seguinte os censores começassem a agir 
mais radicalmente [...]. Personagens LGBT foram camuflados e sua 
condição aparecia nos filmes de forma sutil, sem que ficasse explícita. 
(FERNANDES, 2017, p. 247) 

 

Ao se falar de cinema queer de horror são várias as categorias de filmes 

a serem abordados. Tanto filmes como The Rocky Horror Picture Show e 

Hellbent (2004, Paul Etheredge) que são exemplos de representações 

transgressoras e criadas por LGBTQ+’s, como filmes que são interpretados por 

essa comunidade como queer, embora não o sejam explicitamente – A 

Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy’s Revenge (1985, Jack Sholder) e Seed 

of Chucky (2004, Don Mancini) – ou filmes cuja representações foram criticados 

por estereotipar os sujeitos vistos como desviantes da norma sexual 

conservadora – The Silence of Lambs (1991, Jonathan Demme) e Sleepaway 

Camp (1983, Robert Hiltzik). Encontramos, ainda, obras de representações 

conservadoras que foram reapropriadas e ressignificadas pelo público LGBTQ+, 

ignorando e indo além do discurso conservador de seus produtores e tratando 

os personagens estereotipados como ícones, embora sem esquecer dos 

problemas daquela visão. 

No slasher, em específico, quando “monstros”, os LGBTQ+’s moldavam a 

figura de um assassino com doenças psíquicas que eram consequências da 

sexualidade ou seu gênero – ou culpa dos pais LGBTQ+. Quando vítimas, eles 
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não tinham sua sexualidade ou gênero evidenciados, porém era perceptível por 

indícios sutis. E, obviamente, eram tratados como uma “opção” ou “condição 

mental” que, por fugirem à conduta moral necessária para aquela comunidade, 

seriam eliminados por sua própria existência. 

Em AHS 1984 descobrimos que Xavier, no passado, era um ator pornô 

gay, ainda que heterossexual. Apesar de ter sido forçado a atuar no ramo, ele 

seria uma vítima morta pela prática sexual com outro homem. No final da 

temporada descobrimos que Chet é bissexual, mas só sabemos disso após sua 

morte, o que não torna sua sexualidade o motivo da sua morte.  

Atualmente o slasher apresenta obras variadas em seus discursos no 

tocante aos grupos oprimidos. As minorias ainda são vítimas ou “monstros”, 

afinal de contas o subgênero atua nessa dicotomia quando se trata de 

personagens de destaque na trama. Entretanto, é perceptível o aumento de 

obras com maior representação desses grupos, ainda que algumas delas sejam 

problemáticas. Obras do cinema como Freaky (2020, Cristopher Landon), a 

recente trilogia Fear Street (2021, Leigh Janiak), minisséries e séries de TV e 

streaming como The Haunting of Bly Manor (2020, Mike Flanagan et al.) e 

American Horror Story, abrem espaço para novas percepções desses sujeitos, 

novas narrativas e destinos para seus personagens. 

 

Figura 1 - Elenco Friday the 13th (1980) 

 
Fonte: Imagem retirada do YouTube. Acesso em: 25 mai. 2021. 
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Figura 2 - Elenco AHS 1984 (T09XE01) 

 
 
Fonte: Print de tela retirado da plataforma de streaming Globoplay. Acesso em: 25 mai. 2021. 

 

4. Um tributo ao slasher e à década de 1980 

Repleto de referências aos anos 1980, AHS 1984, desde sua divulgação 

apresentava referências do slasher em seu pôster. Na trama também podemos 

observar cenas semelhantes a cânones do subgênero como Friday the 13th – 

assim como cenas que seguem o mesmo padrão de acontecimentos –, como 

obras famosas de outros gêneros, como é o caso do primeiro episódio que 

homenageia uma cena de Perfect (1985, James Bridges). A trilha sonora 

também é repleta de sucessos musicais de artistas como as bandas inglesas 

Duran Duran, Kajagoogoo, Black Sabbath, The Smiths, o músico Billy Idol, 

bandas e artistas estadunidenses como Survivor e Stevie Nicks. A vestimenta 

também é outro trabalho de rememoração do período, como também veículos e 

objetos de consumo.  

Figura 3 - Cena de Friday the 13th (1980) 

 
Fonte: Imagem retirada do YouTube. Acesso em: 25 mai. 2021. 
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Figura 4 - Cena de AHS 1984 (T09xE01) 

 
Fonte: Print de tela retirado da plataforma de streaming Globoplay. Acesso em: 25 mai. 2021. 

 

Figura 5 – Cena de Perfect (1985) 

 
Fonte: Imagem retirada do YouTube. Acesso em: 25 mai. 2021. 

 
 

Figura 6 - Cena de AHS 1984 (T09XEO1) 

 
Fonte: Print de tela retirado da plataforma de streaming Globoplay. Acesso em: 25 mai. 2021. 
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AHS 1984 vai além de transmitir ao espectador elementos visuais e 

sonoros do período e tropos do slasher. Ele busca o sentimento de nostalgia 

para aqueles que vivenciaram a década e para novos públicos que vem, nos 

últimos anos, conhecendo a cultura oitentista com seu retorno. Bobby, em sua 

conversa com Montana, afirma que os anos 80 estão voltando com as roupas e 

músicas. 

Montana e os outros fantasmas do acampamento são um eco dos anos 

80 que resistem ao apagamento. Sua última frase, e última da série, evidencia 

que eles são a encarnação eterna da década, filhos dos anos perdidos, pois 

Montana pede a Bobby que não volte ao acampamento, mas que ele fale deles 

aos seus filhos para que vivam para sempre, encerrando dizendo “Os anos 80 

nunca vão morrer”. 

Os fantasmas, e talvez o slasher oitentista, sejam o melhor exemplo para 

mostrar a percepção da década. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos 

tiveram seu auge cultural, ao mesmo tempo vivenciou anos de terror, de 

contradições sociais e políticas e, principalmente, de muita morte dentro e fora 

do seu território. AHS 1984 é um espelho para os anos oitenta, mas também é 

um exemplo da dinâmica da nostalgia oitentista – isto é, na criação de produtos 

midiáticos ou não, que rememoram os anos 80 – tão presente desde inícios da 

década de 2010. Também é um dos vários exemplos atuais que explicam sua 

própria existência na sociedade, sua demanda e consumo constante nos últimos 

anos. A Geração Y, também conhecida como Millennials, tem grande 

importância na construção da nostalgia oitentista. Esta geração de pessoas é 

classificada como as nascidas a partir do ano de 1978, mas alguns classificam 

elas como os nascidos entre 1980 e 1995. Esta geração cresceu  

 
recebendo uma quantidade enorme de informações e imagens. Isto fez 
gerar a sensação de que de alguma maneira fizeram parte de diversos 
momentos anteriores ao seu nascimento. Além disto, compartilhavam 
com os mais velhos a sensação de que no passado as coisas eram 
mais confiáveis. (HERNANDEZ, 2011, p. 9) 

 

Foi também, junto com sua antecessora, a Geração X, as primeiras 

gerações a crescerem com a televisão, que possibilitaram o compartilhamento 

de ícones e o sentimento de nostalgia de gerações diferentes. Assim, haveria 

uma incorporação, por parte dos Millennials, da nostalgia dos mais velhos. A 
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Geração Y foi atrelada às marcas retrô, pois estas possuem a capacidade de 

atribuir personalidade e individualidade, ao mesmo tempo mantendo uma 

imagem jovem coerente (HERNANDEZ, 2011). Portanto, são ávidos 

consumidores de produtos nostálgicos. Sobre as marcas retrô, Hernandez 

(2011, p. 31) ainda comenta que 

 
A utilização do apelo retrô, não pode se basear totalmente em como 
aquele produto era em sua época original. [...] As marcas retrô devem 
combinar o design de outro período do passado com inovação na 
funcionalidade, desta forma criando uma harmonia que une a 
contemporaneidade ao passado. O retro-branding combina o melhor 
do passado com o melhor do presente. 

 

Tais produções com nostalgia oitentistas operam no sentido de 

rememorar o passado, mas atualizando-o com um discurso identitário e um 

formato mais moderno. A nostalgia, enquanto ferramenta de marketing, se 

baseia numa lógica de que relançar um produto com características do passado, 

que estão na memória dos consumidores, é um investimento mais seguro, por 

saber que existem elementos que serão facilmente aceitos por estarem 

afetivamente conectados ao público alvo. Assim, as diferentes gerações se 

conectam com os produtos de formas diferentes. 

Mas para apontar isso, é preciso desconsiderar da análise a nostalgia 

pessoal e focar na nostalgia histórica, social, pois “se evita assim a associação 

direta do produto com um momento específico da vida do consumidor (já que 

este momento pode, por um motivo pessoal, não trazer lembranças positivas a 

ele)" (STERN, 1990, apud HERNANDEZ, 2011, p. 17). Portanto, considera-se 

que uma geração tem lembranças idealizadas de um passado e, quando chegam 

à fase adulta, buscarão retornar a ele construindo rememorações e retornando 

com elementos da época, ou consumindo produtos nostálgicos àqueles tempos, 

fazendo com que o mercado atenda a essas demandas. 

Em AHS 1984, aqueles que acompanharam o decorrer do slasher nos 

anos 1980 e aqueles nascidos após o período se tornam consumidores alvos. 

Devemos considerar que a nostalgia é vista, sob o aspecto mercadológico, como 

um escapismo dos tempos atuais em busca de uma sensação mais agradável 

associado às boas memórias do passado. A mídia, mais especificamente o 

audiovisual (cinema e televisão) teriam, segundo Hernandez (2011), permitido 

que as diferentes gerações se conectassem pelo compartilhamento de ícones e 
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do sentimento de nostalgia pelos mesmos motivos. Habermas (2001, p. 40) 

pressupõe que “cada geração está ligada [...] por meio de um tecido de fios 

culturais, à forma de vida e ao modo de pensar das gerações passadas”, 

compondo assim um imaginário social repleto de sentimentos a momentos 

históricos e referências históricas, sendo a nostalgia uma delas. 

Os elementos que remetem à nostalgia seriam apropriados pelas 

gerações mais jovens através do contato com referências midiáticas que 

representem o passado, mas o acesso a elas poderia estar ligado ao contato 

com pessoas que vivenciaram aquela época, em uma forma de aquisição de 

“capital cultural”, em termos bourdianos. Para Bourdieu (1996; 1998) o “capital 

cultural” ou “informacional” seria composto pelas qualificações intelectuais do 

sujeito, que é adquirido ao longo do tempo e que não pode ser comprado, mas 

investido. Ele pode ser adquirido em seu estado “incorporado” (através do 

contato com outros indivíduos) ou em seu estado “objetivado” (sob a forma de 

bens culturais, como livros, filmes, músicas). Assim, a apropriação desse capital 

cultural referente à uma temporalidade, como seus costumes, músicas, 

referências culturais, poderia ser apropriado pelo contato com quem já vivenciou 

aquele momento ou por meio de bens culturais, sendo o audiovisual um deles. 

 

 

5. Conclusão 

Kellner (2001, p. 11) argumenta que a mídia tem o poder de construir 

identidades, definindo as particularidades do sujeito. Para o autor, “a cultura da 

mídia e a de consumo atuam de mãos dadas no sentido de gerar pensamentos 

e comportamentos ajustados aos valores, às instituições, às crenças e às 

práticas vigentes”. Entretanto, ele salienta que o público pode resistir às 

mensagens dominantes, criando uma leitura própria sobre o material e podendo 

também criar seu próprio modo de apropriação da cultura da massa. Assim, ao 

utilizar da sua cultura, criam seus significados, identidades e formas de vida 

próprias. Para Hall (2003), o telespectador pode destotalizar “a mensagem no 

código preferencial para retotalizá-la dentro de algum referencial alternativo”, ou 

seja, ler a mensagem, ainda que ciente de seu significado, e aferir outro de 

acordo com os referenciais que o cercam.  
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Devemos nos perguntar, porém, como os novos meios de comunicação 

modificam esta dinâmica. O método de observar a recepção é um fator crucial 

para esse entendimento, porém não podemos perder de vista aquilo na 

sociedade que antecede a recepção e mesmo a produção.  

 
O consumo ou a recepção da mensagem da televisão é, assim, 
também ela mesma um “momento” do processo de produção no seu 
sentido mais amplo, embora este último seja ‘predominante’ porque é 
o ‘ponto de partida para a concretização’ da mensagem. Produção e 
recepção da mensagem televisiva não são, portanto, idênticas, mas 
estão relacionadas: são momentos diferenciados dentro da totalidade 
formada pelas relações sociais do processo comunicativo como um 
todo. (HALL, 2003, p. 390) 

 

Desta forma, a produção visa a recepção. Antes da mensagem ser 

construída já se considera os resultados baseando no público, o que querem 

receber ou, corriqueiramente, o que a hegemonia dita como aquilo que deve ser 

transmitido. Hall (2003) comenta sobre a televisão no início do século, mas 

devemos considerar os potenciais que a internet e as plataformas audiovisuais, 

como os streamings trouxeram anos depois. Com novas tecnologias e as redes 

sociais, o diálogo entre público e as empresas facilitou maior percepção das 

últimas sobre como e para quem criar algo. Demandas do design de uma 

produção ou de cenas que devem ou não estar presentes nas criações 

audiovisuais são constantemente encontradas pelas páginas da internet, 

modificando as dinâmicas de criações audiovisuais, mas não sua estrutura. O 

público ganha poder, mas não o suficiente para controlar o discurso que é 

realizado. Ainda, em alguns casos estes nem são ouvidos pelas empresas, que 

operam diante de seus próprios objetivos mercadológicos, ideológicos e morais. 

Sistemas de rastreamento de quais enredos, discursos, personagens, 

gêneros e temáticas são relevantes foram criados por empresas como a 

plataforma Netflix. Os chamados algoritmos analisam a recepção de uma forma 

mais rápida e mais eficaz e respondem aos resultados obtidos com a criação 

daquilo que está em voga. Kellner (2001, p. 9), anos antes da criação dessas 

plataformas, comentara que a cultura veiculada pela mídia, ou cultura da mídia, 

“almeja grande audiência; por isso, deve ser eco de assuntos e preocupações 

atuais, sendo extremamente tópica e apresentando dados hieroglíficos da vida 

social contemporânea”. 
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Quanto aos efeitos concretos do audiovisual na sociedade, devemos 

considerar que este sempre teve seu aspecto político. Dificilmente encontramos 

produções que não abordem questões sociais, políticas e econômicas, mesmo 

que estas não sejam o foco da narrativa exposta. Na verdade, o cinema em si 

tem como característica intrínseca ser um retrato da realidade na qual é inserida 

a sua produção. Bernadet e Ramos (1994, p. 17) apontam que “o discurso sobre 

a História está intimamente ligado ao presente e à luta política”. Portanto, ao 

apresentar o passado, uma obra ainda assim tem muito o que falar sobre o 

período contemporâneo a ela. 

Percebendo as inovações na estrutura produção-recepção devemos 

considerar que tal aspecto pode se potencializar com as novas tecnologias e 

novos meios de comunicação. O espectador tem o produto direcionado a si de 

forma mais certeira, o marketing compreende bem aquilo que está em voga, 

adentrando inclusive no campo político e representativo. 

Entretanto, não devemos esquecer dois pontos de reflexão cruciais para 

não nos iludirmos com essa dinâmica midiática: 1º) Os conglomerados midiáticos 

“vendem” aquilo que lucra, mas isso não exclui a importância – quando falamos 

de representatividade identitária – de tais produtos; 2º) Existem diferentes grupos 

a serem atendidos, da mesma forma existirão diferentes discursos e 

representações sendo criadas para atingir cada um. 

Compreendendo tais pontos, entendo AHS 1984 como um retrato dos 

anos 1980 e de seu tempo. Constantemente nos deparamos com obras 

audiovisuais que reúnem a nostalgia oitentista com representatividade 

identitária. Observando a obra analisada nesta pesquisa, é perceptível tais 

características. Embora a maior parte do elenco seja composta por pessoas 

LGBTQ+, ainda são poucos os artistas negros presentes. A série foge de alguns 

tropos e estereótipos, mas perpetua outros. Entretanto, observa-se um avanço 

para o gênero no que tange à representação de grupos oprimidos. 
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Prisioneiros políticos desaparecidos durante a Ditadura Militar 
no Brasil: Imagens reveladas a partir do livro Cova 312, de 

Daniela Arbex 
 

Flaviane Fernandes Garcia1 
 

 

Introdução 

 

A Ditadura Militar, regime instaurado no Brasil entre 1964 a 1985 sob 

comando de sucessivos governos militares, é até hoje um tema de bastante 

discussão no campo da História sobre o país. Isso se deve, em grande parte, 

aos diversos documentos que foram encobertos, ou até alterados, pelos militares 

da época para esconder todos os crimes cometidos contra os direitos humanos 

durante o período.  

Como apresenta Padrós, em seu texto A Ditadura Brasileira e o Tempo 

Presente: A História entre a Tragédia e a Farsa, há uma “demanda social latente” 

(p.65) por tanto tempo silenciada pelos órgãos de inteligência e segurança ao 

dificultar o acesso de grande parte da documentação estatal. O longo relatório 

da Comissão Nacional da Verdade – nomeada em 2012 com o objetivo de 

levantar informações sobre o passado recente a respeito das violações de 

direitos humanos ocorridas durante a Ditadura Militar Brasileira – publicado em 

dezembro de 2014, concluiu que, entre os anos de 1964 a 1988 (período que 

abrange não só a ditadura), houve mais de 400 mortos e desaparecidos políticos 

no Brasil. 

O movimento editorial motivado pela demanda do mercado e pelo 

interesse da 

sociedade apresentou, entre tantos, um trabalho que dá voz a memórias 

relativas a esse período nebuloso e ainda pouco conhecido do país, e que faz 

justiça em nome dos tantos homens e mulheres mortos nos porões do regime é 

o livro da jornalista Daniela Arbex, Cova 312, vencedor do prêmio Jabuti em 2016 

na categoria livro-reportagem. Como a própria autora declara no começo da 

obra, ela é dedicada “à memória de todos aqueles que tombaram na luta pela 

construção de uma sociedade livre e democrática, aos que ainda estão 

 
1 Graduada em História pela Universidade Estadual de Londrina. 
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desaparecidos e aos que sobreviveram à ditadura brasileira, o período mais 

sombrio do país” (ARBEX, 2019, p. 5).  

O trabalho de investigação de Daniela Arbex sobre Milton Soares de 

Castro teve início em 2002, quando ela escreveu uma série de reportagens para 

o jornal Tribuna de Minas, porém o livro-reportagem Cova 312 começou a ser 

escrito somente em 2014 e então publicado pela editora Geração Editorial em 

2015. Mais recentemente, em 2019, foi lançada uma nova edição através da 

editora Intrínseca.  

O livro conta a história real sobre um jovem militante político, Milton 

Soares de Castro, integrante do primeiro grupo de guerrilha pós golpe de 64, que 

morreu na Penitenciária de Linhares, em Juiz de Fora/MG e, segundo os 

documentos oficiais, havia se suicidado. A família e amigos não acreditaram 

nessa versão, além de nunca terem a oportunidade de proporcionar um enterro 

digno a Milton, pois o corpo ficou desaparecido por mais de 30 anos. Após uma 

busca minuciosa que durou mais de uma década, a tese do suicídio de Milton foi 

finalmente desmontada. Arbex descobre e prova que os militares, na época do 

ocorrido, forjaram documentos e até coagiram um médico legista para constar 

nos registros tais causa da morte. Na verdade, o prisioneiro foi torturado por 

várias horas na madrugada e morreu asfixiado com um cordão. O triste destino 

final do militante político foi descoberto no cemitério municipal de Juiz de 

Fora/MG, em uma cova rasa com o número que dá nome ao livro, 312.  

Com base na investigação sobre o guerrilheiro, a autora aborda diversos 

aspectos centrados nos prisioneiros políticos durante a ditadura militar. No livro 

conta a rotina dos prisioneiros dentro Penitenciária de Linhares, as torturas que 

sofriam, histórias de antigos militantes, alguns vivos até hoje, e a saga de outras 

famílias que, após a prisão do parente, perdiam totalmente o contato e 

começavam a saga à sua procura. Utilizando como fontes documentos oficiais, 

documentos produzidos por presos políticos, livros, fotos, contatos telefônicos, 

conversas pessoais, entre outros, Arbex vai a fundo na vida do guerrilheiro, 

desde a infância até sua morte, e traz histórias de diversos militantes políticos 

que tiveram algum tipo de contato com o protagonista da história. A autora parte 

de uma perspectiva social e constrói uma narrativa rica em detalhes para discutir, 
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além da vida de Milton, o que foi a ditadura militar no Brasil. Como escreve no 

prefácio, o escritor Laurentino Gomes:  

 
O tema pode parecer pesado e, como trata de um episódio ainda mal 

resolvido da história recente brasileira, difícil de digerir. Seria assim, 
não fosse a capacidade prodigiosa de Daniela Arbex de transformar 
histórias trágicas em uma narrativa fluída, atraente, poética e, em 
alguns momentos, até divertida…. (GOMES, 2015, p.17).  

 

A partir da história de vida do Milton Soares de Castro, apresentaremos 

também neste trabalho a trajetória de Arbex até a publicação de sua descoberta, 

o contexto histórico dos acontecimentos, utilizando como referência os 

historiadores Napolitano e Schwarcz com Starling (2015), e conceitos como 

tortura, “desaparecimento político” e guerrilha durante o regime miliar, estudados 

segundo os autores mencionados acima.  

Por fim, será discutido a respeito da importância do resgate, através de 

livros, documentários e outros meios, de histórias reais como forma de 

resistência a favor da história nacional, diante o contexto atual de fake news e 

negacionismo histórico, que estão presentes tanto nas redes sociais quanto na 

vida real, como no exemplo de cartazes em manifestações pedindo a retomada 

da ditadura militar.  

 

 

2. Análise do livro Cova 312  

Apesar da história do livro se passar, principalmente, em Minas Gerais, 

Milton Soares de Castro era gaúcho, nascido no município de Santa Maria. Filho 

da dona Universina e do policial militar Marcírio e irmão de mais nove crianças; 

trabalhou desde os dez anos de idade como pintor de escolas e depois como 

operário metalúrgico em Porto Alegre.  
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Figura 1 - A esquerda Milton Soares de Castro e a direita o brigadiano Marcílio, 
que morreu de tifo, e Universina, pais de Edelson, Milton e mais 8 irmãos. 

 

 
Fonte: Livro Cova 312 (2019). 

 
 

Sempre interessado em política e incomodado com o país de poucas 

oportunidades para as camadas populares, Milton logo se vinculou ao 

Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) onde conheceu companheiros 

que o levaram, no começo de 1966, para Montevideo e passou a manter contato 

com militantes ligados a Leonel Brizola - então governador do Rio Grande do Sul 

e cunhado de Jango, protagonizando o movimento de resistência contra as 

articulações militares. Foi quando nosso personagem principal deixou de ser um 

operário idealista e se tornou um militante.  

Após retornar ao Brasil, Milton já estava cada vez mais inserido no 

movimento e passou a receber missões da organização, como transporte de 

armamento entre Estados e reconhecimento de terreno. Em setembro de 1966, 

após passar sete meses no pico da Bandeira no Rio de Janeiro, Milton seguiu 

pela estrada e foi um dos primeiros a pisar no chão da serra do Caparaó, na 

fronteira de Minas Gerais e Espírito Santo. Os militares nacionalistas, liderados 

por Leonel Brizola e inspirados pela Revolução Cubana, constituíram a guerrilha 

do Caparaó, o primeiro movimento armado de oposição ao regime militar.  
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No Brasil, a vitória da Revolução Cubana de 1959 parecia demonstrar que 

os militantes mais radicais da esquerda estavam certos. Era preciso pegar em 

armas para combater a ditadura e o “capitalismo selvagem” por ela protegido e 

estimulado. No contexto da luta contra a ditadura militar no Brasil, não só os 

jovens, mas também muitos líderes revolucionários mais maduros e políticos 

experientes, exemplo de Leonel Brizola, optaram pela luta armada para 

combater a ditadura. Para eles, esse era o único caminho.  

Milton, cercado de ex-militares, foi o único civil a participar do levante. 

Apesar de ser considerado o menos preparado na visão dos combatentes, ele 

foi o mais irredutível durante a missão. Mesmo com as dificuldades como falta 

de recursos e o clima inóspito, Milton Soares de Castro estava sempre a postos. 

Como apresenta Arbex, “sua atenção estava totalmente voltada para a causa 

revolucionária. Acreditava, sinceramente, que o seu esforço de integrar a 

guerrilha, abandonando a mãe benzedeira e a numerosa família, salvaria o Brasil 

dos canhões”. E ele não era uma exceção durante o contexto, Marcos 

Napolitano, em seu trabalho, discorre sobre a moral e a crença ideológica do 

guerrilheiro no período militar:  

 
Quando uma pessoa se torna um guerrilheiro não há nem vitória nem 
compensações materiais no curto e médio prazo. Ela rompe os laços 
familiares em nome da luta, rompe com as possibilidades de um 
trabalho e de um futuro confortável, ainda mais quando se é estudante 
vindo de uma elite… A morte heroica era uma perspectiva que não 
assustava a flor da juventude que foi à luta. (NAPOLITANO, 2014, p. 
140).  

 

Porém a guerrilha não teve sucesso, por diversos problemas de 

organização. No livro Cova 312 é apresentado o relato de Hermes Machado 

Neto, militante que foi designado pelo comando urbano da guerrilha em janeiro 

de 1967 para verificar as condições do acampamento. Logo que retornou ao Rio 

de Janeiro, um mês depois, comentou a um amigo que o levante já tinha sido 

descoberto, pois se deslocavam a céu aberto, a vigilância era fraca e, segundo 

suas palavras, "Salvo engano, a guerrilha já caiu". O mau presságio do Hermes 

se tornou, praticamente, o destino quando vieram as primeiras desistências no 

Natal de 1966. Arbex conta no livro que “Lá na serra, um questionamento 

inconfessável roubava o ânimo da "tropa". Era impossível não questionar como 

aqueles homens famintos e suas poucas armas derrubaram o regime militar. 
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Ninguém ousava falar abertamente nisso, mas a ideia de derrota torturava a 

cabeça de alguns” (2019, p. 56). E foi nesse clima que entre março e abril de 

1967, a guerrilha termina sem dar um tiro. Os sete integrantes que restavam 

foram presos por uma patrulha policial mineira e, sem oferecer grande 

resistência, foram encaminhados primeiro para o quartel do 11º Batalhão da 

Polícia Militar em Manhuaçu, em Minas Gerais.  

Muito se criticou dentro da militância o fato de os guerrilheiros não 

reagirem à chegada dos policiais e prisão deles. Um dos participantes da 

guerrilha, Araken, respondeu a essas críticas 47 anos depois: "O gesto mais 

revolucionário era sobreviver e não deixar os caras nos matarem." Daniela Arbex 

enfatiza no livro que o ideal de libertar o Brasil por meio da força havia sido 

sepultado, pelo menos naquele momento.  

 

Figura 2 - A direita, movimentação dos militares e moradores da região antes 
da invasão. A esquerda, Milton Soares de Castro e o comandante da guerrilha, 

Amadeu Felipe da Luz Ferreira, após a rendição. 

Fonte: Livro Cova 312 (2019). 
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No dia três de abril de 1967, os rapazes foram mandados para a 

Penitenciária de Linhares, em Juiz de Fora, e eles foram exibidos pelo exército 

como troféus. A penitenciária era quase que exclusiva para presos políticos que 

estavam sendo cassados pelo país, os combatentes do movimento nacionalista 

revolucionário foram os primeiros a serem encaminhados para lá.  

Os presos políticos não eram mantidos com os chamados prisioneiros 

comuns. Tratados como perigosos, os militantes passavam a maior parte do 

confinamento incomunicáveis, em celas minúsculas e com apenas a leitura e a 

música como elo entre eles.  

Em 1968, após a promulgação do Ato Institucional nº 5, que suspendia a 

concessão de franquias constitucionais de liberdade de expressão e reunião, 

permitia demissões sumárias, cassações de mandatos e de direitos de 

cidadania, a repressão tomou conta do país e a penitenciária passou a funcionar 

unicamente para aprisionar militantes políticos de diversos estados, como o caso 

do militante Nilo, do Rio de Janeiro. Nilo, após servir como cobaia para uma aula 

de tortura na vila militar do Guanabara que tinha como alunos os oficiais das 

forças armadas, foi encaminhado para Linhares.  

Devido a essa pluralidade de localidades, a troca de informação entre os 

presos era inevitável. Os novos prisioneiros chegavam com notícias sobre a 

tortura sofrida na dependência dos policiais e militares do Brasil e movidos por 

essas informações e pelas torturas que eles mesmos alegavam ter presenciado, 

os presos redigiram em 1969 uma declaração que ficou conhecida como 

Documento de Linhares, o primeiro documento que denunciou detalhadamente 

a violência de um período que, nas palavras de Arbex, “a força disseminou o 

medo”.  

Tanto a historiadora Lilia Schwarcz quanto Marcos Napolitano 

apresentam que a prática de tortura política não foi fruto das ações de pessoas 

desequilibradas, sádicos e psicopatas ou descontrole do aparato policial-militar. 

No Brasil, a tortura era como um sistema, nas palavras de Schwarcz: "Era uma 

máquina de matar concebida para obedecer a uma lógica de combate" (2018, p. 

461), e atuava de maneira metódica e coordenada variando a intensidade, tipo 

e região. Sendo um sistema:  
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[...] não é o torturador que faz a tortura, mas exatamente o contrário. 
Sem o sistema de tortura, organizado, burocratizado e abrigado no 
aparelho civil e militar do Estado, o indivíduo torturador é apenas um 
sádico errante à procura de vítimas. Dentro do sistema, ele é um 
funcionário público padrão. (NAPOLITANO, 2014, p. 137). 
  

A tortura era a maneira mais rápida e eficaz para extrair informações e foi 

através dela que se construiu o "círculo do medo" (NAPOLITANO, 2014, p. 141) 

que havia como objetivo estancar novas adesões ao ideal libertário das 

guerrilhas, pois seu destino seria o mesmo: prisão, tortura, morte e 

desaparecimento.  

Retornando a nossa fonte de pesquisa, em 1967 o guerrilheiro Milton 

Soares de Castro de 26 anos foi o único prisioneiro a ser encontrado morto 

dentro de sua cela. Segundo a versão oficial dada pelos militares que consta na 

autópsia, no inquérito policial e no processo relacionado a sua morte, foi suicídio. 

Não foi falado mais sobre tal caso por pelo menos 30 anos, até a autora e 

jornalista Daniela Arbex se interessar pela história e achar, no mínimo, curioso o 

fato da versão nunca nem ter sido contestada e a família não ter sido avisada 

sobre enterro ou ao menos sobre a localização do corpo.  

Somente em 2002, graças a jornalista, a sepultura do Milton foi localizada 

e mesmo assim isso ainda não explicava os motivos que levaram o exército a 

esconder de uma mãe o corpo do seu filho por 35 anos.  

 
Na administração do cemitério, Arbex pediu o livro de óbitos de 1967, 
a fim de procurar pelo nome de Milton. Folheou as páginas de registro 
até encontrar o nome do militante. O documento indicava que Milton 
havia sido enterrado na cova 312, quadra L, em uma sepultura rasa. A 
autora comenta ainda que o livro de óbitos indicava o número de ordem 
gerado no cemitério (20.801), a hora do falecimento (oito horas da 
manhã) e data e hora do sepultamento (duas horas da tarde do dia 29 
de abril). Na ocasião, Arbex diz que aquela informação a fez se 
questionar por que Milton teria sido enterrado como indigente, 
enquanto tinha uma família que procurava por ele. (DALMUTH, 2018, 
p. 44). 

 

Os militares o levaram para lá pois sabiam que pesquisador ou familiar 

nenhum procuraria em uma cova de indigente no cemitério municipal; pois era 

“comum demais”; essa informação foi confirmada posteriormente pelo então 

vice-diretor da penitenciária de Linhares. 

No livro-reportagem, Arbex mostra como conseguiu, depois de tantos 

anos, provar que Milton havia sido assassinado após uma sessão de tortura 
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comandada pelo major chamado Ralph Grunewald Filho. Esse mesmo major, 

que tentava tirar de Milton os nomes de outros militantes que faziam oposição 

ativa ao governo, já era conhecido entre os presos políticos, pois não tinha limites 

no que se dizia a respeito às técnicas de tortura. Entre elas estavam choque nas 

extremidades dos dedos, introdução de cabo de vassoura do ânus dos 

prisioneiros, socos e chutes até a perda de consciência, pau de arara, e tantos 

outros. 

Mesmo após uma sessão pesada de tortura e espancamento, o Milton 

não disse uma palavra dos que os militares queriam ouvir. Seu vizinho de cela 

chamado Gregório afirma que Milton passou a madrugada inteira na companhia 

de Ralph, sendo interrogado e, posteriormente, confirmado pelo próprio 

documento redigido sobre o interrogatório.  

Na versão do documento oficial, o suicídio foi por enforcamento com 

lençol, a jornalista confirmou que muito do que constava nas documentações era 

mentira. Por exemplo, constava que Milton foi retirado da cela com vida e levado 

ao pronto-socorro, sendo que foi descoberta a morte quando fizeram a chamada 

rotineira da manhã e ele não se apresentou. Até o médico responsável pela 

constatação de óbito do Milton nem estava de plantão naquele dia. 

Podemos perceber através da história de Milton a importância de 

documentos oficiais para a análise, seja por uma jornalista ou historiador. Apesar 

da atual vertente historiográfica de pesquisa na qual é priorizado os relatos a 

partir do ponto de vista de mulheres e homens considerados comuns, mas que 

foram também tão sujeitos do processo histórico e que por muito tempo foram 

excluídos dos documentos oficiais, a chamada “História vista de baixo”, o livro 

analisado neste trabalho apresenta uma outra forma de olhar o papel 

administrativo carimbado guardado em qualquer cartório, o importante pode 

estar no que não foi escrito, na ausência de informação, seja em certidões, 

escrituras ou guias. 
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Figura 3 - A esquerda Guia para enterramento de Milton, emitida por cartório 
de Juiz de Fora, supostamente em 28/04/1967; está com a data rasurada. E a 

direita, Certidão de óbito de Milton Soares na qual informa que a causa da 
morte foi "asfixia por enforcamento". 

 
Fonte: Livro Cova 312 (2019). 

 
 

Principalmente durante o período da Ditadura Militar no Brasil, quando 

havia tanta desinformação e interesse latente dos políticos e líderes militares em 

esconder informações, foi através do cruzamento de documentos que a jornalista 

Daniela Arbex constata incongruências a respeito da morte do militante Milton. 

Data rasurada na guia de enterramento, certidão de óbito na qual informa a 

causa da morte divergente do que as fotos da autópsia mostram são exemplos 

do ponto que os militares poderiam chegar. Por que Milton Soares de Castro 

estava enterrado como indigente sendo que havia uma família a sua busca? Ao 

esconder e negar o acesso ao corpo para a família, a violência se estende a 

esses, é luto sem fim para os pais, irmãos, amigos e familiares, e é adiado cada 

dia mais a contestação pública contra o governo, pois, para a família, é uma 

busca sem fim. 
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Napolitano apresenta em seu trabalho que a “solução” de 

desaparecimento surgiu no sistema repressivo do período militar como uma 

maneira de retirar do governo a obrigatoriedade de qualquer informação oficial 

sobre o militante desaparecido. Após a pesquisa, percebemos que a história de 

Milton Soares de Castro é somente mais uma entre tantas que seguiu a mesma 

técnica criada pelos militares que o autor explica:  

 
[...] primeiro momento era o desaparecimento físico do corpo, seja por 
incineração, esquartejamento, sepultamento como anônimo ou com 
nomes trocados… organizava-se um aparato de contrainformação 
para despistar familiares, alimentando-os com pistas falsas e fazendo-
os perder-se nos labirintos burocráticos do sistema. (NAPOLITANO, 
2014, p. 135).  

 

A invenção do “desaparecido político” foi uma das táticas mais terríveis 

do sistema de tortura. Após atingir as vítimas diretas, agrediu os familiares e 

amigos ao manter expectativas da volta do ausente. Depois, confundiu a 

sociedade como um todo, desinformando, semeando histórias infundadas e 

alterando documentação que, consequentemente, gera incerteza sobre o que 

realmente aconteceu. Como Marcos Napolitano enfatiza: “Sem corpo, não há 

superação do luto e do trauma, familiar ou social. Sem sepultura, o ciclo de 

memória fica incompleto.” (2014, p. 141). 

 

 

3. Considerações finais  

Mesmo depois de mais de trinta anos do fim da ditadura e dos ataques à 

liberdade de expressão, muitos fatos relativos ao período permanecem 

soterrados. Há famílias de militantes, assim como a família de Milton durante 35 

anos, que até hoje têm apenas a indignação, pelas atrocidades a que foram 

submetidos e a revolta por não poderem enterrar seus corpos e viver o luto 

dignamente. Foi devido a luta desses familiares que, em 2011, foi criada a 

Comissão Nacional da Verdade (CNV) no Brasil com o intuito de construir uma 

narrativa de verdade sobre as violências e práticas repressivas do Estado 

durante o regime militar, visando a não repetição das violações de direitos 

humanos que ocorreram no período. Através das Comissões da Verdade, o 
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Estado reconhece e protege as vítimas, as reparando de forma simbólica, 

financeira e psicologicamente.  

Em tempos de disseminação de notícias falsas e negacionismo histórico 

tanto nas redes sociais quanto nas manifestações nas ruas, percebe-se a força 

que o acobertamento de informações sobre torturas e desaparecimentos teve, 

essas ações atuais são reflexo de uma política de negação desde o momento 

em que o regime militar foi deposto. Não vemos museus famosos nacionalmente, 

políticas públicas claras para indenização ou alguma força-tarefa de nível 

nacional para conscientização da população sobre esse período histórico. As 

ferramentas de resgate e reconstrução da trajetória de pessoas que sofreram 

durante a Ditadura Militar são como uma forma de resistência e combate a falta 

de reconhecimento do Estado e das Forças Armadas referentes ao uso de 

métodos ilegais de repressão e informações sobre o paradeiro dos 

desaparecidos, e são capazes de modificar um capítulo da história do país.  

As narrativas jornalísticas são participantes deste debate contemporâneo 

e a comunicação de massa junto à instantaneidade derivada da internet 

possibilitaram que estas novas e diferentes vertentes fizessem parte do 

construto histórico-político e social. 

Graças a investigação feita por Arbex no jornal Tribuna de Minas, em 

2002, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), 

da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, em 

2007 publicou na página 77 do livro Direito à Memória e à Verdade, uma nova 

versão para a morte de Milton Soares de Castro.  

 
No trabalho realizado por Arbex, a investigação é muito profunda, 
reúne inúmeros documentos e testemunhos que conferem 
credibilidade àquilo que a autora expõe, e por isso sua hipótese 
dificilmente seria derrubada. Assim, o potencial carregado pelo livro-
reportagem Cova 312 como um instrumento de construção de 
memórias sobre Milton Soares de Castro é claro. A autora modifica a 
memória coletiva por pessoas que conviveram com Milton [...] Se, por 
muitos anos, essas pessoas pensaram que o militante político era um 
suicida, ao lerem o livro-reportagem elas passam a saber que ele foi 
morto pela tortura. Se antes elas imaginavam que o corpo de Milton 
havia simplesmente desaparecido, graças à obra, agora elas sabem 
também que ele foi na verdade “escondido” em uma sepultura rasa, 
enterrado como indigente, como forma de eliminar possíveis provas do 
crime; uma queima de arquivo praticada pelo Exército. (DALMUTH, 
2018, p. 59).  
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Ao fim, somos capazes de compreender como o resgate de histórias por 

meio de trabalhos investigativos, como o do livro citado, assume um importante 

papel na construção de memórias. Segundo Pollak, a memória é  

 

“[...] essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações 
do passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em 
tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar 
sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades 
de tamanhos diferentes [...]” (POLLAK, 1989, p.7)  

 

E ocorre, por parte do Estado, o trabalho de enquadramento, ou seja, a 

escolha de quais informações merecem espaço na memória do coletivo 

justificadas por interesses de partes de determinado grupo a fim de projetar uma 

memória nacional conforme os embates do presente. 

Como Lilia Schwarcz escreve no livro Brasil: uma biografia: “Afinal, tudo 

deixa rastro, nada é tão bem apagado, nenhum homem desaparece tão por 

inteiro que ninguém se lembre de seu nome. O que hoje é banal, já previa Chico 

Buarque nos versos de uma de suas canções, um dia vai no jornal.” (2018, p. 

466). Há ainda um longo caminho a percorrermos e somente não deixando esse 

período tenebroso da história nacional ser esquecido é que essas histórias não 

serão mais silenciadas. 
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A contracultura como forma de resistência: Meteorango Kid - o 

Herói Intergaláctico (1969)  

 
 

Bianca dos Santos Gomes1 

Fernando Gabriel Costa Volpin 

 
 

 

Meteorango Kid - Um filme marginal? 

    O objetivo desse artigo é traçar uma análise histórica do filme Meteorango 

Kid – O Herói Intergaláctico (1969) de André Luiz Oliveira e localizá-lo 

historicamente em vias de diagnosticar suas potencialidades como retrato e 

reflexo da sociedade do final da década de 1960, buscando entender o novo 

momento histórico surgido a partir da aplicação do AI-5 e como a produção 

artística desenvolvida desde o início da década se altera diante dos novos 

parâmetros trazidos pelo enrijecimento do controle da ditadura militar, 

constituindo plurais frentes de resistência que contemplam o Cinema Marginal, 

categoria a qual Meteorango Kid ficou vinculado.  

 Meteorango Kid - O Herói Intergaláctico foi filmado na Bahia durante 

apenas um mês do ano de 1968, mesmo ano em que partem para o exílio 

Caetano Veloso e Gilberto Gil, partida representativa para o esvaziamento 

cultural pós AI-5, fenômeno ao qual frequentemente é atribuída a viabilização do 

surgimento das produções do Cinema Marginal. O fato é que, como será 

abordado nesse artigo, as produções aglutinadas aqui na categoria de Cinema 

Marginal não são um resultado imediato ao recrudescimento das políticas de 

censura e repressão a partir do ato inconstitucional nº 5, mas sim um resultado 

de movimentações políticas, culturais e sociais pré 1964 cujos processos e 

particularidades individuais se tornam responsáveis pela heterogeneidade das 

manifestações de contestação e resistência através da Arte e cultura no período 

pós AI-5. 

 
1 Graduandos do curso de História, bolsistas no programa Núcleo de Ensino da Pró-Reitoria da 
Unesp. Orientador: Profº Drº Aureo Busetto, docente da Graduação e chefe do Departamento de 
História da FCL-UNESP/Assis e docente e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação 
da FCHS-UNESP/Franca. 
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 André Luiz Oliveira tinha apenas 21 anos quando dirigiu Meteorango, 

tratando-se de seu primeiro longa. O diretor já havia dirigido o curta Doce 

Amargo em 1968, que rendeu-lhe o prêmio de melhor documentário no Festival 

JB Mesbla, realizado no Rio de Janeiro. 

 Meteorango fez sua estreia no V Festival de Cinema de Brasília, sua 

exibição era incerta dada a ação dos censores, que acabaram por decidir que o 

filme seria exibido desde que pudessem permanecer na cabine de projeção para 

controlar o som, diminuindo-o em momentos de diálogos indesejáveis. Tal 

intervenção causou grande manifestação por parte do público e Meteorango Kid 

conquistou na ocasião o prêmio do público, da crítica e do OCIC (Ofício Católico 

Internacional do Cinema) além de uma considerável projeção na imprensa 

nacional, que na sua maioria descrevia o filme como inovador, satírico e 

provocativo. 

 Todavia, o filme foi censurado após o circuito de festivais, tendo sua 

comercialização e/ou exibição em território nacional proibida. Sua liberação só 

foi conseguida um ano depois pelo pai de André Luiz que fez diversas incursões 

em Brasília em prol de tal feito. 

 Segundo o diretor em entrevista (HECO FILMES, 2009), o hiato causado 

pela censura foi prejudicial para a projeção do filme que, quando finalmente 

conseguiu estrear, não gerou a mesma repercussão, ficando de certa forma, 

“esquecido”. 

 Após Meteorango Kid, André Luiz continua sua carreira no cinema, sendo 

seus próximos principais filmes A lenda de Ubirajara de 1967 que foi filmado no 

Xingu e Louco por Cinema de 1995, nascido a partir da experiência vivida pelo 

diretor em 1972, quando foi preso portando um cigarro de maconha e passou 

quatro meses preso, sendo dois no Hospital Penitenciário Lemos de Brito no Rio 

de Janeiro, para onde havia se mudado em 1971. 

 Já Meteorango, ao lado de filmes como Caveira My Friend de Álvaro 

Guimarães (1970) e O Anjo Negro de José Umberto (1972), passaram a figurar 

como representantes do Cinema Marginal Baiano, apesar da recusa do diretor 

pelo termo. 

  

 



 
 

213 
 

Uma vez que o filme se insere no que se convencionou chamar Cinema 

Marginal, é importante que esteja claro as tensões que tal categoria guarda. A 

maioria dos diretores, inclusive André Luiz Oliveira, recusam essa alcunha. 

Bernadet afirma que: 

 
eles não faziam um cinema que queria ficar à margem dos circuitos 
exibidores (atitude bem diferente do Underground norte-americano), 
mas um cinema que, com raras exceções (O bandido da luz vermelha), 
foi marginalizado pelos circuitos – e pela censura (BERNADET, 2001). 
 

 Dessa forma, o termo marginal não se limita ao fato de que os diretores 

de tais filmes rompiam com todas as convenções técnicas cinematográficas, mas 

sim reflete um conflito mercadológico do período. Como alternativa, Jairo 

Ferreira cunha o termo Cinema de Invenção em sua obra de mesmo nome 

(1986), fazendo alusão ao esse cinema experimentalista e de autor, porém, 

apesar de os conflitos serem conhecidos por quem se dedica ao estudo e/ou 

apreciação de tais obras, o termo que se consagrou foi o de Cinema Marginal, e 

é por ele que nesse artigo será chamado o movimento cinematográfico 

experimental e de baixo orçamento do final da década de 1960 e começo da 

década de 1970 no Brasil, tal escolha se dá pela capacidade didática que guarda 

o termo ao aglutinar filmes pelo compartilhamento de determinadas 

características que serão aqui tratadas. 

 Em 2016, o filme entrou para a lista de 100 Melhores Filmes Brasileiros 

produzida pela Abraacine com a participação dos principais críticos de cinema 

do Brasil, consolidando-se como importante manifestação de uma juventude 

confrontada pela contradição entre os esforços modernizadores 

desenvolvimentistas do regime militar e a realidade subdesenvolvida do Brasil. 

 Inicialmente chamado de “O Mais Cruel dos Dias”, Meteorango Kid 

apresenta para o espectador um dia na vida do protagonista Lula Bom Cabelo, 

um jovem de classe média desiludido e deslocado das convenções sociais de 

seu meio. O filme alterna entre uma linha narrativa vinculada a realidade e uma 

que representa devaneios do protagonista, os eventos apresentados a partir 

dessa estruturação narrativa vão traçando para o espectador o imaginário e a 

moral pouco sólida de Lula. Composto por inumeráveis signos próprios da época, 

o filme trata-se de uma narrativa urbana e quase como que regurgitada das 

insatisfações, desilusões e conflitos de uma geração que, na contramão da 
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liberdade vista no mundo naquele período com a explosão da contracultura e o 

movimento hippie, tinha que lidar com um Regime Militar repressivo, autoritário 

e conservador, além de limitações, questões estéticas e anseios próprios 

terceiro-mundistas. 

 O filme não é inovador apenas por seu enredo, o uso da câmera, a 

fotografia, os cortes, a montagem e sua constituição no geral rompem totalmente 

com o formalismo cinematográfico. Em Meteorango cortes abruptos são 

frequentes, o protagonista a todo momento reconhece a câmera, quebrando a 

quarta parede e a continuidade lógica de narrativa é frequentemente 

interrompida. Tais aspectos são localizados na zona de divergência entre o 

marginalismo estético de Meteorango e o Cinema Novo, que apesar de levar 

para a tela diversos compromissos de inovação, ainda mantinha o formalismo 

técnico, se aproximando da Nouvelle Vague francesa, enquanto os filmes do 

Cinema Marginal podem ser mais facilmente aproximados do cinema 

underground norte-americano. 

 

 

2. A Arte e a cultura no Brasil na década de 1960 como trajetória para o 

surgimento do Cinema Marginal. 

 A década de 1960 representou mundialmente uma época de grande 

efervescência artística e intelectual. No Brasil não foi diferente, no caso nacional 

nota-se o protagonismo da juventude de classe média intelectual emergente nas 

mais diversas ações culturais. Esta classe jovem em ascensão é resultado da 

primeira metade do século XX em consequência do salto na industrialização a 

partir do governo de J.K. e da crescente politização na luta contra as oligarquias 

rurais. 

 Somado aos conflitos sociais, ocorre o crescimento de uma parcela social 

de imigrantes ou migrantes internos que ascenderam socialmente, ajudando a 

construir uma nova classe média intelectualizada, constituindo uma geração de 

jovens vindo desse extrato social que despontaram como pioneiros a acessar o 

Ensino Superior. Tal grupo de classe média acadêmica, será motor fundamental 

para a efervescência cultural no país, pois nesse período emerge a procura pelo 

que é mais contemporâneo em artes, ciências e tecnologia.  



 
 

215 
 

 Percebe-se o início de diversos movimentos culturais já no início da 

década de 1960, grupos como: O Cinema Novo, o Teatro de Arena, o Teatro 

Oficina, a Bossa Nova, os Centros Populares de Cultura (CPCs). Tais 

movimentos despontaram nesse contexto de uma crescente politização na luta 

contra as oligarquias rurais, e a organização de projetos estéticos e impulsos 

revolucionários embasados nas experiências socialistas daquele século. O golpe 

cívico-militar de 1964 tem como consequência o acirramento crítico da esquerda 

brasileira e consequentemente nas produções e ações culturais 

 Importante afirmar que até 1968, as mais diversas produções artísticas no 

Brasil, ou seja, filmes, peças teatrais, livros e outras produções apontavam um 

viés político e social parecido, que se caracteriza pela resistência ao regime 

militar a partir de uma aliança entre os intelectuais e trabalhadores. A aplicação 

do AI-5 viria como um grande golpe visando liquidar com a cultura nacional-

popular de esquerda, que figurava como uma ameaça ao regime reacionário. 

Então, a partir disso, o caminho da produção cultural no Brasil ganha uma nova 

forma, assume o ideário da desilusão. 

 A desilusão marca a produção cultural daquele ano da implementação do 

AI-5, pode ser notado essa nova tangente a partir das mudanças estéticas e de 

propósito dos artistas. Destaca-se o resgate da obra e pensamento de Oswald 

de Andrade com a encenação da sua peça O Rei da Vela no teatro Oficina de 

Zé Celso. Nesse mesmo sentido também, grande marco cinematográfico se 

daria com o filme Terra em Transe de Glauber Rocha.  

 Em 1968 o cenário da contracultura estrangeira, principalmente pela nova 

onda do rock inglês e do movimento hippie, começava a exercer influência em 

parte significativa da classe média brasileira nesse novo momento político-

cultural. A repressão da guerrilha urbana, massacrada pelo regime militar, e a 

perca das liberdades constitucionais, também contribuiu para um 

desencantamento acerca dos projetos revolucionários propagandeados pela 

esquerda nacional popular. 

 Portanto, após o AI-5, ganha força uma nova corrente estética que 

polariza o debate cultural, entrando em conflito com ideário nacional popular do 

CPC e das produções cinematográficas do Cinema Novo que ditaram o rumo 

das produções culturais no início da década. De um lado temos um grupo que 
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se identificam pela defesa do “nacional-popular” e em oposição, o grupo 

“vanguardista” 

  Os artistas e intelectuais defensores da cultura nacional e popular tomam 

uma posição defensiva em relação a modernização de influência norte-

americana que se instaurou no país, mantendo as propostas estéticas anteriores 

ao regime militar e privilegiando as tradições populares pré-capitalistas. 

 O grupo vanguardista, por outro lado, criticava a estética de uma esquerda 

acusada de menosprezar a forma artística. Com o objetivo de realizar uma 

“forma revolucionária”, ensejados pelo pensamento do intelectual russo 

Maiakovski, os artistas vanguardistas buscavam articular aspectos modernos e 

universais, com aspectos arcaicos e regionais. Retomavam criativamente a 

tradição brasileira, a partir da égide “antropofágica”, inspirada no pensamento de 

Oswald de Andrade. Os vanguardistas foram representados principalmente pelo 

movimento da Tropicália, unidade mais representativa dos ensejos 

experimentalistas e vanguardistas e que teve como principal fonte de atuação a 

frente musical, que levantava a bandeira da revolução da estética formal a partir 

da inserção da música brasileira na Indústria Cultural capitalista, seguindo a 

tendência norte-americana, visando a superação  “que romperia com um Brasil 

culturalmente arcaico e apostavam tudo no potencial social e estético crescente 

e libertador da expansão dos meios de comunicação de massas.” (RODRIGUES, 

2013, p.75) 

 Voltando-se para o cinema, na década de 1960 temos o desenvolvimento 

de uma produção cinematográfica, voltada principalmente para o cinema de 

autor. 

 Os grupos alinhados ao “nacional popular” constroem um cinema dentro 

de um esquema populista apoiado pelas esquerdas engajadas nos CPC’s, tendo 

a fome como tema e o Nordeste o espaço simbólico para discussões sobre a 

realidade social do país, evidenciando os problemas da propriedade das terras 

e a incitação a ideias revolucionárias. O projeto cinematográfico devia estar 

subordinado ao projeto político, sendo a Arte uma forma de propagação das 

ideias, uma espécie de serviço social. Portanto, os frutos destes trabalhos 

resultavam em uma estética tradicional e de finalidade a educar as massas, 

recorrendo a enredos de fáceis assimilações. Em oposição a esta forma de fazer 

cinema, mas fazendo coro com a questão nacional-popular, o Cinema Novo se 
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estabelece adotando uma estética que colocava a política no centro de suas 

preocupações temáticas, porém não buscava o didatismo na produção 

cepecista, mas uma liberdade estética autônoma com maior liberdade de 

interpretação. 

 O Cinema Novo, portanto, encabeça a questão estética do grupo 

nacional-popular ao procurar destruir o mito da técnica e da burocracia da 

produção em detrimento da atualidade e da criação. Isso refletia claramente no 

discurso político de suas produções, que coloca a atualidade da realidade 

brasileira perpassando por uma análise ideológica desalienadora para criar uma 

linguagem adequada as condições materiais e crítica da realidade social. Esta 

linguagem se traduziu na “estética da fome” sintetizada por Glauber Rocha em 

seu manifesto de mesmo nome, publicado em 1965. 

 Após o golpe de 1964 inicia-se a ação da censura, que pouco a pouco vai 

desmantelando o CPC e começa a criar indisposições com os filmes do Cinema 

Novo. Surge, portanto, um clima de autocensura que domina cada vez mais os 

ambientes culturais, inclusive o cinema. O AI-5 é um grande golpe para a 

produção cinematográfica independente e/ou de contestação que se fazia no 

país, causando um hiato na produção e exílio de muitos diretores. Como 

resultado das manifestações de vanguardas que vinham sendo desenvolvidas e 

do silenciamento no cinema provocado pelo AI-5, abre-se espaço para o Cinema 

Marginal, que traz produções alinhadas aos interesses vanguardistas e, 

consequentemente, tropicalistas. 

 O ponto de partida para o desenvolvimento desse cinema se dá pelo 

lançamento de um clássico do cinema novo, o filme Terra em Transe (1967) de 

Glauber Rocha. Este filme exerce uma forte influência na intelectualidade e nos 

artistas brasileiros. A autocrítica à esquerda presente no filme marca uma ruptura 

no cenário do cinema brasileiro e da Arte. Tornou-se obra inspiradora para o 

tropicalismo ao apresentar os conflitos emergentes e o ressentimento ao plano 

nacional popular das esquerdas por ingenuidades de ação diante da ditadura 

militar. 
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O Cinema Marginal, portanto, surge dessa nova realidade da perca de 

liberdades e das desilusões acerca um projeto nacional popular revolucionário 

por uma parcela da classe média jovem intelectualizada, sendo um universo 

multifacetado que representou uma resposta de parcelas da juventude a 

condição pós-moderna no país. 

 Considerado o marco inicial do movimento, o filme O Bandido da Luz 

Vermelha de Rogério Sganzerla, foi lançado em 1968 e traz diversas rupturas 

com a primeira e célebre fase do Cinema Novo. Sganzerla privilegia em seu filme 

personagens socialmente marginalizados, rompe com o formalismo de câmera, 

insere elementos da cultura de massa como forma de ironizar a condição de 

subdesenvolvimento do Brasil e consolida quase como regra a tendência já 

desenvolvida na segunda fase do Cinema Novo de deslocamento do meio rural 

para o urbano. Dessa forma, Sganzerla inicia, mesmo que não totalmente 

consciente e sem objetivos centralizadores, aquilo que se convencionou chamar 

de Estética do Lixo, título metafórico dado a condição imposta aos países de 

terceiro mundo de estarem sempre fadados a reciclar, a partir das limitações em 

diversos níveis, os produtos midiáticos da cultura estrangeira dominante. 

 Apenas um ano após o lançamento do Bandido da Luz da Vermelha, que 

foi produzido em São Paulo, o filme Meteorango Kid - O Herói Intergalático de 

André Luiz Oliveira, esse produzido na Bahia, é lançado. 

 Seguindo as tendências consolidadas pelo Bandido de Sganzerla, André 

Luiz realiza uma obra urbana sobre a experiência individual do sujeito exposto a 

modernização e invasão incisiva de símbolos midiáticos estrangeiros. Como 

resultado, o que se tem é um protagonista pouco empático, que não se 

reconhece no seu meio e preserva sua identidade através da extremação e 

consumação de seus desejos. 

 Como já introduzido, este momento cinematográfico da produção 

brasileira é centrado na estética do lixo, com intuito de lidar com as influências 

externas da indústria cultural, principalmente a cultura pop. A contraposição do 

Cinema Marginal se dá no fato de que ele dialoga abertamente com o imaginário 

dessas grandes corporações midiáticas enquanto o Cinema Novo rejeitava os 

elementos estrangeiros com a finalidade da construção de um imaginário 

nacional popular incutindo o ideal revolucionário ao público. 
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 Os filmes marginais, portanto, filtram as imagens desse primeiro mundo: 

Hollywood, o cinema americano e os novos cinemas europeus e utiliza dentro de 

um contexto periférico de pobreza material. Isto se dá pela apresentação e 

sobreposição de elementos intimamente ligados a cultura de massa em 

contextos e espaços marginalizados. Cria-se a partir da alegoria a imagem do 

Brasil, um país subdesenvolvido envolto das influências da indústria capitalista 

cultural norte-americana. 

 Um dos elementos que também se faz presente nas produções marginais 

é a avacalho-curtição do discurso alheio, como uma visão despreocupada com 

a vida, um mundo niilista, onde as figuras de autoridades sejam elas os 

universitários militantes ou os militares no poder, perdem força nesse mundo 

amoral. Essa estratégia é uma incorporação da estética das chanchadas 

brasileiras, que, diante da “incompetência criativa de copiar”, citando Paulo 

Emílio Sales Gomes (1996, p. 90) constrói um cinema a partir do riso e do 

deboche com a inserção de paródias e reproduções estilizadas. Dessa forma, 

destitui-se o poder de autoridades através do deboche. 

 Tais elementos estão todos ilustrados no enredo entrecortado, 

existencialista e experimental do filme Meteorango Kid. A obra, ao incorporar 

elementos da cultura pop, se liberta da ética tradicional dos filmes brasileiros, 

através da antropofagia e da intertextualidade. “Assim a partir da metáfora de 

deglutição e regurgitação de elementos pop e novas formas, eles fazem um 

diagnóstico dos nossos traumas a partir dos personagens e universos pop, e 

também uma terapêutica, ao se voltarem contra esse poder utilizando das suas 

próprias ferramentas” (MOREIRA, s.d., p. 373). 

 

 

3. Meteorango Kid como interlocutor do subdesenvolvimento 

 André Luiz explora durante todo o filme o uso de alegorias. Ismail Xavier, 

em seu livro Alegorias do Subdesenvolvimento (1993) recupera a análise do 

recurso alegórico de Walter Benjamin feita em sua obra Origem do Drama 

Barroco Alemão (1928), quando o filósofo destitui a alegoria de sua inocência e 

a define tal recurso como representativo das rupturas sociais do homem no seu 

tempo, Benjamin inaugura a análise do uso moderno da alegoria. Para Xavier, a 
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análise do filósofo se estende e contempla o uso alegórico no cinema nacional, 

principalmente no Cinema Marginal, uma vez que essas produções rompem com 

a teleologia histórica e inauguram o que Xavier chama de alegoria como 

expressão da catástrofe, quando o discurso de criação e esperança dão lugar a 

desilusão. Em Meteorango, tal fenômeno se faz notar em diferentes momentos, 

em determinada cena, uma fala do personagem Zé Veneno ilustra bem tal 

sentimento: 

“Essa merda vai explodir um dia desses e todo mundo vai ficar que nem papel 

picado, caindo da janela em dia de passeata pacífica”. 

 No caso dessa pesquisa em desenvolvimento, é notório a pouca 

disponibilidade de estudos sobre o filme Meteorango Kid no âmbito da História, 

considerando a relação dialética entre o filme e seu entorno, apesar de se tratar 

invariavelmente de uma pesquisa histórica, conceitos da semiótica, psicologia e 

elementos próprios da teoria cinematográfica são acessados, buscando a melhor 

compreensão da relação entre Meteorango Kid e seu contexto. Essa 

movimentação se impõe também através das já citadas limitações de trabalhos 

sobre o filme, sendo iminente o uso de fontes primárias como periódicos da 

época e o próprio filme, além de entrevistas e resenhas, visando a decodificação 

dos signos que engloba o local histórico onde o filme se insere e como esse 

reflete e influencia a mesma. 

 O universo fílmico de Meteorango Kid é permeado por diferentes signos 

e manifestações, são recortes que compõem as imagens, sons e diálogos, o que 

torna o filme uma fonte bastante fértil, são numerosas as possíveis análises e 

caminhos a seguir. Dessa forma, foram selecionados alguns momentos para 

uma observação mais aproximada:  
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Figura 1 - Lula sobe na cruz. 

  
Fonte: reprodução do filme Meteorango Kid - O Herói Intergaláctico (1969). 

 

 A primeira cena do filme, ainda antes dos créditos iniciais, adianta uma 

referência base para a construção do filme segundo o próprio autor (ZINGU, 

2009). Trata-se de um cristo tropical, que desce de um coqueiro e sobe na cruz 

ao som de guitarras distorcidas, uma mostra da antropofagia Oswaldiana 

apropriada pela estética tropicalista que se fará presente durante todo o filme. 

 

Figura 2 - Dedicatória. 

 
 Fonte: reprodução do filme Meteorango Kid - O Herói Intergaláctico (1969). 
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Chama atenção quando, logo após os créditos iniciais, surge na tela a 

inusitada dedicatória de André Luiz Oliveira “Esse filme é dedicado ao meu 

cabelo...” aqui, o cabelo comprido do diretor assume a função social de sua 

representação, ou seja, tratava-se não do cabelo em si, mas de seu significado 

transgressor, uma vez que tal característica era relacionada a quem o Regime 

considerava “marginal”, “vagabundo” ou uma ameaça em potencial. A 

dedicatória já é uma primeira mostra do teor do filme, um culto às 

microrrepresentações transgressoras da juventude, um retrato íntimo que 

perpassa as barreiras da individualidade e se torna uma representação de fácil 

identificação e exposição coletiva.  

 Meteorango é permeado por personagens e temas propriamente norte-

americanos, como um vampiro urbano fracassado, uma representação de Jimi 

Hendrix com uma guitarra de brinquedo, cenas que remetem a filmes B de 

piratas, um Tarzan desastrado e escatológico. 

 

Figura 3 - Lula se transforma em “Bat-Mãe”. 

  
Fonte: reprodução do filme Meteorango Kid - O Herói Intergaláctico (1969). 

 

 Em determinada sequência, o protagonista vai para seu quarto e ao som 

da trilha sonora da série norte-americana Batman, que foi transmitida no Brasil 

no período de 1966 a 1968, transforma-se no “Bat-mãe”, surge também um 

Robin que no decorrer do filme se revela como Duda, o primo de Lula. Após a 

transformação, “Bat-mãe” volta à sala e ataca seus pais. Nessa sequência,  
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André Luiz apropria-se do super herói Batman e modifica sua moral, 

transformando-o em um herói capaz de matar os pais, a fim de caracterizar um 

herói alinhado aos interesses atuais da juventude, ou seja, de romper com as 

instituições moralizantes e conservadoras, no caso específico, a família 

burguesa na qual as aspirações transgressoras do protagonista não possuem 

espaço e nem identificação. 

 Assim, em Meteorango Kid, as influências estrangeiras não são 

ignoradas, mas colocadas a favor dos interesses do terceiro mundo, sejam 

tornando-se agentes em questões próprias do país, ou como mostra de sua 

especificidade momentânea e de constituição que impossibilitava a reprodução 

e/ou adaptação pura das referências e ícones estrangeiros, o que passa a ser 

feito a partir da máxima cunhada por Rogério Sganzerla em Bandido da Luz 

Vermelha (1968) e recuperada pelo protagonista Lula em Meteorango “Quando 

a gente não pode fazer nada, a gente avacalha, avacalha e se esculhamba”  

 

Figura 4 - Lula lê revista em quadrinhos durante assembleia estudantil. 

 
Fonte: reprodução do filme Meteorango Kid - O Herói Intergaláctico (1969). 

 

 Em outro momento, Lula se encontra em uma assembleia universitária 

que se torna uma grande confusão e permanece alheio às questões ali 

debatidas, estando durante toda a discussão lendo um gibi, ao fundo, lê-se em 

um cartaz a frase “Itapoã é o caminho” a cidade baiana de Itapoã era 

frequentemente evocada na década de 1960 como reduto dos “desbundados”, 

dos boêmios, desagradando camadas mais ortodoxas da esquerda que viam tais 
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movimentações como uma distração da luta contra a ditadura. Em Meteorango 

Kid, Lula rompe não apenas com as instituições conservadoras como também 

com qualquer projeto nacionalista utópico, trata-se da representação de uma 

juventude desiludida. Distante da luta armada e planos de revolução, o filme trata 

do viver sob os signos de um regime autoritário e repressor e a desesperança 

em utopias. Não é apenas nessa cena que Lula permanece alheio, em diversos 

momentos ele é apresentado perambulando, observando eventos como mero 

espectador, é o herói urbano, que transita, observa e absorve.  

 O filme se encerra com Lula falando, sem que se o ouça, enquadrado em 

uma moldura onde se lê “Procura-se vivo ou morto”, o que retrata a consciência 

do diretor e autor do filme para com o caráter provocativo e transgressor de seu 

filme e personagem principal, fazendo uma clara alusão aos procurados e 

perseguidos pela ditadura militar. E por último, lê-se na tela “Curti adoidado”, 

segundo o próprio autor, lema juvenil da época que representava a curtição, a 

avacalhação e o desbunde, mas que foi usado para encobrir o que deveria ser 

“sofri muito”, tal narrativa exprime o cerne das produções como Meteorango, o 

uso da irreverência, “molecagem” e “tiração” como forma de oposição e 

resistência à Ditadura Militar e alternativa à luta armada e projetos nacionais de 

esquerda.  

 Dado o exposto, Meteorango Kid – O Herói Intergaláctico se posta como 

uma produção fértil, cuja análise feita em diferentes vias teórico-metodológicas 

é capaz de oferecer pistas acerca de como os conflitos da época como a 

repressão, o avanço modernizador e a invasão da cultura de massa se 

projetaram na sociedade, e de como essa sociedade reagiu, em diferentes 

frentes. Cabe ao historiador voltar-se a registros fílmicos como Meteorango, 

investigar seus signos e seus “lapsos”, articulando com informações que 

dialoguem com o filme, de modo que esses sirvam como ponto de partida para 

uma reflexão social, política, econômica e cultural. 
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