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Resumo 

Este artigo pretende relacionar a cena inicial do filme O que é isso, companheiro? (1997), 

dirigido por Bruno Barreto, com a experimentação e percepção de deslocamento cultural 

gerados pela inserção do autor em uma manifestação popular, em Porto Alegre, durante 

o afastamento da Presidenta Dilma Rousseff pelo processo de Impeachment, articulando 

este trabalho sob a luz das conceituações de Iuri Lotman, acerca da Semiótica da Cultura, 

e Umberto Eco, acerca dos Fascismos Eternos. 
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1. Introdução 

A harmonia das vozes reunidas e das palavras arremessadas parece criar um 

ambiente de cantoria, um sentido de cântico quase religioso. Quando o som começa a se 

apagar, uma jovem, olhando para o céu, com as palmas das mãos para cima, fomenta o 

recomeço do canto. Mas as palavras não são harmoniosas. Elas são de protesto, são de 

contrapartida, de antagonismo. Os uniformes - ou a falta deles - diferenciam as partes, 

assim como as ideias desferidas em rajadas pelas bocas em exercício. As massas se 

reúnem de ambos os lados. Entre elas, pessoas desavisadas apenas querendo “seguir sua 

vida”.  

Este contexto exemplifica parte do funcionamento de uma semiosfera, que é um 

espaço onde transitam livremente seres vivos detentores de capacidades cognitivas de 

decodificação semiótica, operando com códigos hierarquizados e funcionando 

sincronicamente para criação de novos textos, informações e processos comunicativos 

(LOTMAN, 1996), como por exemplo, a cidade de Porto Alegre, no Brasil. Nesta linha 

de pensamento, uma manifestação popular acaba por ter a função de colocar a semiosfera 

em embate e cada segundo se torna um momento de imprevisibilidade, de tensionamento, 

podendo ou não gerar explosões culturais. Para Lotman (2004), a organização interna de 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 8 - GP Semiótica da Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Henrique Denis Lucas é graduado em Comunicação Social – Produção Editorial pela Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). Atualmente é aluno mestrando bolsista Capes Demanda Social do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), orientado pela prof. Dra. Nilda 
A. Jacks. 
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uma semiosfera prevê uma sistemática irregular e heterogênea, como ocorre na 

manifestação. Irregular, pois a sua estrutura interna é construída em diversos setores 

especializados e fronteiras internas que geram um sentido de unicidade, “como órgãos 

em um organismo” (idem, p. 17). Diferentes posicionamentos de um mesmo povo. 

Heterogênea, no que tange às diferentes velocidades de funcionamento de seus diversos 

subsistemas (LOTMAN, 2004). Diferentes formas de agir. 

Dedos em riste, olhos em fogo, cavalos ao trote, escudos treinados, cassetetes 

afiados, cartazes em grito, garrafas voando, explosões noturnas, concussões morais, 

pessoas desnorteadas, sensações de insegurança, medo, incerteza, desabrigo... Fascista! 

Fascista! O cenário é de batalha, de tensão, de explosão. Eu estive lá, e presenciar a 

surrealidade das tensões entre pessoas de mesma semiosfera, mas com posicionamentos 

políticos tão diferenciados gerou uma percepção de deslocamento cultural, quase como 

se eu realmente fizesse parte de um filme sobre a ditadura brasileira. Por isso, não somente 

a metodologia utilizada para a investigação, mas também o estilo de escrita deste artigo 

estão em consonância com uma proposta experimental, envolvendo minhas vivências 

como membro desta semiosfera, em contornos que se aproximam aos de uma etnografia. 

Além disso, a escrita busca revelar mais do que um simples relato, mas sim um mergulho 

nas tensões deste sistema semiótico em um dado momento sócio-histórico, tomando 

certas liberdades poéticas.   

 

2. Realidade, representação fílmica e os fascismos eternos 

No dia 12 de maio de 2016 a presidenta Dilma Rousseff foi afastada do cargo por 

acusações relacionadas à má gestão do dinheiro público, durante seu mandato, 

acarretando em um processo de Impeachment articulado pela ultradireita e aclamado pela 

mídia internacional como um golpe brando. Assim como nas manifestações populares de 

O que é isso, Companheiro?, o primeiro dia do governo de Michel Temer, na capital 

gaúcha, ficou marcado pelos enfrentamentos entre a tropa de choque da Brigada Militar 

e um grande grupo de estudantes manifestantes do Levante Popular da Juventude. A 

semiosfera era tensionamento e imprevisibilidade puros. 

Já no Rio de Janeiro dos anos 60, fotos em preto e branco retratam a beleza e a 

alegria do povo carioca. Ao som de Garota de Ipanema, podemos ver a praia de 

Copacabana repleta de sorrisos e corpos em trajes de banho. Um senhor mostra a língua 

para a câmera, em tom de brincadeira. Bondinhos lotados, feiras cheias de consumidores, 
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pessoas bebendo refrigerante, escutando rádio, casando, desfilando no carnaval de rua. 

Maracanã lotado, bandeiras do Flamengo, Vasco e Botafogo aparecem em vários locais 

do estádio, conjuntamente às pessoas que gritam, atentas à partida de futebol. O Rio de 

Janeiro está radiante. Em uma tela negra surgem os escritos: “Em 1964, o governo 

democrata do Brasil foi derrubado em um golpe militar. Em 1968, a junta militar que 

governa o país suspende todos os direitos civis e a liberdade de imprensa. As cadeias são 

abarrotadas com prisioneiros políticos e as ruas, com demonstrações”. Ao fundo, o som 

das vozes cantando “o povo unido jamais será vencido!”. As ruas do Rio de Janeiro 

reaparecem cheias de pessoas em manifestação, com cartazes e faixas contra a ditadura. 

Fernando (Pedro Cardoso), César (Selton Mello) e Artur (Eduardo Moscovis) são 

apresentados em meio a essa manifestação. Surge o título do filme sobre a multidão. A 

polícia chega munida de baionetas. Pessoas fogem dos policiais da tropa de choque. 

Alguns caem no chão e apanham. Civis atiram pedras no jipe da polícia militar. Homem 

de terno tenta acertar pedra em policial, mas erra. César e Fernando também atiram 

pedras. A cavalaria militar trota por entre a multidão. Com diversas imagens documentais, 

estas são as cenas iniciais de O que é isso, companheiro? (1997), dirigido por Bruno 

Barreto, baseado nas histórias reais vivenciadas por Fernando Gabeira, ex-militante da 

luta armada brasileira. Qualquer semelhança com meu relato de experiência acerca de 

uma manifestação popular não é mera coincidência. 

Quais são as relações entre o evento real de uma manifestação popular e suas 

representações audiovisuais? Existem semelhanças entre ambas? Dadas as 

especificidades culturais da semiosfera brasileira, a amostra escolhida para a produção 

deste trabalho consiste em uma produção cinematográfica nacional, O que é isso, 

Companheiro?, unida ao relato de experiência do autor em uma manifestação popular 

política. Além disso, na internet estão disponibilizados vídeos e notícias que colaboram 

com as noções do relato sobre as manifestações em Porto Alegre, durante o Fora Temer! 

. O objetivo principal deste trabalho é articular a experiência e as representações do filme 

com as noções de Semiótica da Cultura. 

A cultura se estabelece de maneira dinâmica e complexa na memória coletiva e 

nos processos criativos discorridos na semiosfera, sendo o ato comunicacional 

dependente de um movimento tradutório intrínseco aos códigos compartilhados ou não 

entre os membros de uma mesma semiosfera (ROSÁRIO, AGUIAR, 2014). O não 

compartilhamento de códigos pode gerar ruídos e problemas de compreensão, e as tensões 
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criadas no ato comunicacional determinarão se as mensagens permanecerão lembradas 

pela semiosfera ou se serão esquecidas.  

Os atos fascistas da ditadura militar no Brasil são parte de um conteúdo que 

permanece na memória coletiva do povo brasileiro, ainda hoje representados em 

produções artísticas ou reproduzidos em ações. Como primeiro ponto em comum entre o 

relato e as representações produzidas pelo filme estão as características do Fascismo 

Eterno, termo conferido por Umberto Eco (1995) às retrógradas ações totalitárias que até 

hoje são manifestadas por pessoas em todo o mundo. 

Para Eco (1995), as ideologias políticas que formam os regimes ditatoriais 

geralmente possuem características muito particulares, repletas de hábitos culturais, 

anseios deturpados e incompreensíveis, por mais que estes mesmos regimes possam ser 

descreditados e deslegitimados. Isto possibilita que identifiquemos os atos de Fascismo 

Eterno. “O termo ‘fascismo’ adapta-se a tudo porque é possível eliminar de um regime 

fascista um ou mais aspectos, e ele continuará sempre a ser reconhecido como fascista” 

(idem). Na semiótica da cultura de Iuri Lotman, a individualidade semiosférica é 

correlacionada às fronteiras da mesma, permitindo que as propriedades mais 

proeminentes dessa semiosfera sejam compartilhadas coletivamente, como se o todo 

funcionasse como um único organismo, como uma “pessoa semiótica” (LOTMAN, 

1996). Dessa forma, as pessoas são tomadas pelo coletivo em que estão inseridas, pelas 

ações da pessoa mais sobressalente, como, por exemplo, Mussolini, Hitler e outras 

lideranças fascistas. 

Tanto em Porto Alegre, no Fora Temer!, quanto em O que é isso, companheiro?, 

o Ur-Fascismo foi amplamente praticado, e não apenas no lado militarizado. Diversas 

farpas e discursos de ódio foram compartilhados entre as pessoas a favor e contra o 

Impeachment de Dilma Rousseff, assim como a favor e contra a ditadura, demonstrando 

que o Fascismo Eterno não escolhe posicionamento político. A imagem de um senhor 

idoso, trajando uma boina, gritando “Fascista!”, e apontando seu dedo para um transeunte 

que ali passava, ficou em minha memória de maneira ambígua. O ancião não percebeu 

que ao acusar o outro de maneira violenta, opressora e indevida, poderia tornar-se ele 

próprio um indivíduo fascista. Acredito que fiquei marcado por essa atitude, por não 

esperar tamanha hostilidade vinda do povo. No entanto, a atitude opressiva do idoso se 

assemelha à dos brigadianos, dadas as devidas proporções. O excesso de agressividade 

despendido pela Brigada Militar gaúcha, além de demonstrar abuso de autoridade e 
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desrespeito pelas manifestações populares, corroboram com as manobras políticas 

tomadas para o afastamento da presidenta Dilma, ou seja, sua ação truculenta estava em 

consonância com ações políticas profundas em andamento. Isso, de certa maneira, de 

acordo com a história brasileira, já era o esperado.  

Por mais contraditório que seja, o Ur-Fascismo pode ser um aspecto a ser 

compartilhado por dois grupos políticos rivais caso não se salvaguardem, como por 

exemplo, sugere o personagem Artur, provocando Fernando ao encontrá-lo em uma de 

suas saídas do cativeiro em que o embaixador Charles Burke Elbrick é mantido como 

refém: “Vocês e os militares são as duas pontas da ferradura. Parecem distantes, mas na 

verdade estão bem próximos” (BARRETO; BARRETO, 1997). Essa contraditoriedade 

se estabelece como elemento constitutivo do Ur-Fascismo, desde o seu cerne ideológico.  

O fascismo não era uma ideologia monolítica, mas antes uma colagem de diversas 

ideias políticas e filosóficas, uma colmeia de contradições. É possível conceber 

um movimento totalitário que consiga juntar monarquia e revolução, exército real 

e milícia pessoal de Mussolini, os privilégios concedidos à Igreja e uma educação 

estatal que exaltava a violência e o livre mercado? (ECO, 1995). 

Naquela manifestação, tanto o idoso quanto a Brigada Militar invocaram diversas 

características de Ur-Fascismo descritas por Eco: o culto da ação pela ação, o pensamento 

de que os desacordos são traições, o medo da diferença, entre outras. Diversas dessas 

características se conectam com outras características de fascismo, em uma ordem de 

causa e consequência. O culto da ação pela ação advém de um tradicionalismo, um 

irracionalismo e uma recusa da modernidade, propiciando uma indisposição com 

movimentos intelectuais e ações planejadas e bem fundamentadas. A crítica intelectual e 

a opinião, ao modo de ver dos fascistas, são ferramentas de diferenciação e 

estabelecimento de distinção, via contrária ao seu pensamento coletivo padronizante e 

uniforme, pois o que é diferente ao que já lhes é conhecido lhes suscita medo. O grande 

receio da diversidade e das diferenças, nutrido pelos Ur-Fascistas, é uma forma de 

manutenção das tradições nacionais/regionais e a tentativa de um consenso geral. Dessa 

forma, os fascistas eternos estão constantemente em desavenças e suspeitas com as 

instituições de ensino acadêmico, pois as universidades são consideradas lugares de 

formação de traidores e recepção de intrusos, de pessoas que trarão ao mundo novas ideias 

e tecnologias, o que afetará seu universo tradicional. Quem está em desacordo com um 

fascista, não importando a posição social e cultural, é considerado um inimigo, um traidor 

de sua causa.  
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A ação precisa ser tomada sem muitas avaliações, em prol da nação e do povo, 

que geralmente necessita da figura messiânica de um líder.  “A ação é bela em si, portanto 

deve ser realizada antes de e sem nenhuma reflexão. Pensar é uma forma de castração” 

(ECO, 1995). O pensamento é visto como o motivo para a depravação moderna, o que 

entra em embate com seu culto às tradições, a uma ideologia de que o conhecimento é 

estanque e é preciso se aprofundar na verdade que já está disponível, naquilo que já foi 

descoberto. Não é à toa que, para manter seu vínculo com as tradições gaúchas (que, diga-

se de passagem, coadunam com algumas das características Ur-Fascistas mais 

proeminentes, como o elitismo popular, o regionalismo/bairrismo, os preconceitos e o 

machismo), a Brigada Militar manteve seu título corporativo, uma prática de manutenção 

dos costumes moralistas regionais, assim como a relação com a força e a cavalaria. 

Em O que é isso, companheiro?, as características Ur-Fascistas de Eco 

relacionadas ao nacionalismo, o deslocamento do registro retórico, a “vida para a luta” e 

o heroísmo são manifestados tanto pelo Movimento Revolucionário 8 de Outubro, quanto 

pelos policiais do Serviço Nacional de Informações (SNI) que investigam o sequestro do 

embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Tanto o personagem Fernando, do MR8, 

quanto Henrique (Marco Ricca), o policial que poderia ser considerado seu alter ego 

durante a narrativa, funcionam de acordo com as suas ideologias políticas particulares, 

lançando-os em jornadas interiores de deterioração, em nome da luta pela salvação da 

pátria brasileira. Dessa maneira, os seus registros retóricos estão sempre em desarmonia, 

gerando contradições sobre a percepção das reais forças inimigas, tornando estes, ao 

mesmo tempo, fortes o bastante para subjugá-los e fracos ao ponto de serem considerados 

infantis (ECO, 1995). Isto fica claro no diálogo de Henrique com sua esposa Lília 

(Alessandra Negrini), no qual ele conta suas atribuições como torturador dentro do SNI, 

deturpando seu diálogo de maneira a tornar a si mesmo um herói nacional, que busca 

boicotar os esforços inimigos em prol de um Brasil mais justo e pacífico: 

Lília: Mas, você não tá querendo dizer que... você não está fazendo aquelas coisas 

que eles disseram na televisão? 

Henrique: É exatamente isso que eu estou fazendo... 
Lília: Você não está torturando aqueles garotos... 

Henrique: Isso também... 

Lília: Por que, Henrique? 
Henrique: É o meu trabalho, fui designado pra ele e faço. 

Lília: Só isso? 

Henrique: E você pensa que eu faço isso por quê? Por que me dá prazer, por que 
eu quero essa glória no meu currículo? Olha, tenta entender. Esses terroristas, eles 

se organizam como um grupo de cegos. Ninguém conhece quase nada sobre a 

organização que eles atuam. E as poucas pessoas que eles conhecem, usam todos 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

nomes falsos. A tática deles é essa. Ou você tortura eles logo, ou você não avança 
nas investigações. Essa é a lógica da guerrilha. Se você não tortura, eles vencem. 

Se você tortura, eles vencem também. Acabam te denunciando como exemplo de 

barbárie. É uma grande hipocrisia, mas que funciona. E como funciona.  

Lília: Se isso é verdade, por que somem, Henrique? 
Henrique: Você quer saber? A maioria deles são crianças inocentes e cheias de 

sonhos.  

Lília: Deus... 
Henrique: Apenas crianças usadas por uma escória perigosa. E se essa escória 

chegar ao poder, Lília, não vai haver apenas tortura, mas muito fuzilamento 

sumário (BARRETO; BARRETO, 1997). 

De acordo com as contrariedades dos fascistas, o indivíduo pertencente a uma 

semiosfera nacional precisa lutar pelo orgulho de sua nação até que a sua última centelha 

de vida se apague ou até uma batalha final, na qual a ordem geral seja restabelecida, mas 

que dificilmente isso chega a acontecer. É a síndrome de Armagedon, que determina o 

estado de guerra permanente e a impossibilidade de trégua entre opositores. A paz 

significa coadunar com a ideologia inimiga e se submeter às vontades alheias. Não há luta 

em favor da vida. Existe uma luta até a morte, que lhe recompensará com os louros do 

heroísmo, ideologia normativa do fascismo. Enquanto o dia de tornar-se herói através da 

morte não chega, o fascista faz uso de artifícios machistas, pois “como o sexo também é 

um jogo difícil de jogar, o herói Ur-Fascista joga com as armas, que são seu Ersatz fálico: 

seus jogos de guerra são devido a uma inveja pênis permanente” (Eco, 1995). 

 

3. Tensionamentos, imprevisibilidade e explosão cultural 

Até este momento, comentamos de que forma se manifestam os Ur-Fascismos no 

cotidiano das sociedades. Podemos notar que grande parte das características peculiares 

aqui referidas são desencadeadas nas pessoas por movimentos de resistência ao novo, à 

mudança, à tentativa de manter o controle em mãos, unidas às ideologias deturpadas e 

politicamente usadas de maneira oportuna. Os protestos populares não manifestam apenas 

o repúdio do povo às manobras políticas governamentais. Eles representam também o 

medo de perder tanto da sociedade, quanto do governo. Por um lado, a sociedade tem 

medo de se aprofundar numa crise, sem retorno. Do outro, o Estado teme que o povo não 

coadune com as suas ações políticas. Tudo depende da posição do observador, em que 

semiosfera cultural ele se encontra.  

No entanto, Roland Barthes e Iuri Lotman partilham de um mesmo 

posicionamento sobre a cultura: as semiosferas culturais em que estamos imbuídos se 

desenvolvem conjuntamente ao desenvolvimento da linguagem. “Para dizer-se homem, 
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o homem precisa de uma linguagem, isto é, da própria cultura”, comenta Barthes (2012, 

p.109). “Estamos imersos no espaço da linguagem3”, diz Lotman (2004, p. 114, tradução 

nossa). A linguagem torna-se sinônimo de cultura, e o texto passa a ser a entidade básica 

e constitutiva da mesma. Dessa forma, os textos desempenham, ao mesmo tempo, papel 

gerador dos processos comunicativos, e também estão no final deste processo, pois são o 

seu resultado. O texto ganha um caráter mais amplo em relação ao seu consumidor, pois, 

para uma determinada mensagem ser definida como texto, ela deve ser codificada ao 

menos duas vezes em códigos linguísticos diferentes, de maneira a possuir um caráter 

aberto à polissemia. Assim, o consumidor não aciona simplesmente um único significado 

da mensagem. Ele lida com suas diversas possibilidades de compreensão.  

(...) o texto apresenta-se para nós não como a realização de uma mensagem em 

uma só linguagem qualquer, mas como um complexo dispositivo que guarda 

variados códigos, capaz de transformar as mensagens recebidas e de gerar novas 
mensagens, um gerador informacional que possui traços de uma pessoa com 

intelecto altamente desenvolvido (LOTMAN, 1996, p.56, tradução nossa).4 

Distanciando-se da literatura, o texto cultural não se manifesta apenas no formato 

impresso ou com os códigos e signos da linguagem escrita. Ele se manifesta por outros 

meios, como por exemplo, nos discursos da moda, do estilo, das atitudes, das 

sociabilidades, dos posicionamentos políticos e sociais. Lotman enxerga estes textos 

culturais como possuidores de caráter “multimodal, poliglota e que transcende os limites 

da literatura, ‘adquirindo vida semiótica’”5 (SEMENENKO, 2012, p.75, tradução nossa). 

Isto nos leva a invocar a riqueza e diversidade de textos culturais expressos durante as 

manifestações populares, que demonstram estilos e posições político-sociais distintos, 

além de ser um exemplo notório dos movimentos de trocas semióticas entre fronteiras 

semiosféricas e sub-semiosféricas. 

Da mesma maneira, há uma outra opinião unívoca entre Barthes e Lotman e ela 

está na percepção de que a relação dos indivíduos com a cultura e com essas linguagens 

não se estabelece com tranquilidade, de maneira confortável e pacífica. A própria 

linguagem está em movimento de competição, selecionando, classificando e inscrevendo 

os indivíduos na sociedade, de acordo com suas posições sociais, econômicas e 

                                                
3 We are immersed in the space of language (LOTMAN, 2004, p.xii). 
4 (...) el texto se presenta ante nosotros no como la realización de un mensaje en un solo lenguaje cualquiera, sino como 

un complejo dispositivo que guarda variados códigos, capaz de transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos 
mensajes, un generador informacional que posee rasgos de una persona con un intelecto altamente desarrollado. 
5 We have seen so far that in Lotman’s terminology the definition of text is much broader than the concept of literary 
work: it is multimodal and polyglot and transcends the limits of literature, “acquiring semiotic life.”  
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institucionais. Isto gera uma problemática social que propicia um ambiente de 

tensionamento, de hierarquização, e em alguns momentos, desestabiliza os processos 

comunicativos de tradução textual: 

(...) eis a verdade da linguagem cultural; numa sociedade dividida, mesmo que 
consiga unificar a sua linguagem, cada homem se debate contra o esfacelamento 

da escuta: sob o disfarce dessa cultura total que lhe é institucionalmente proposta, 

é a cada dia, a divisão esquizofrênica do sujeito que lhe é imposta; a cultura é, de 
certa maneira, o campo patológico por excelência, onde se inscreve a alienação 

do homem contemporâneo (palavra certa, a uma só vez social e mental) 

(BARTHES, 2012, p. 112). 

 O esfacelamento da escuta é uma das causas de motivação ao Fascismo Eterno. 

Há uma resistência do indivíduo que dificulta o funcionamento do sistema semiótico de 

maneira plena.  Assim como nos exemplos de manifestações políticas, isso pode gerar 

tensionamento entre indivíduo e linguagem, criando circunstâncias de imprevisibilidade 

aos processos de tradução textual entre códigos distintos e subsistemas irregulares e 

heterogêneos de uma mesma semiosfera. 

Mesmo assim, as fronteiras semiosféricas continuam permeáveis às informações 

que vêm de espaços extrassemióticos6 e permitem a troca de informações e traduções 

textuais em menor escala, mas que vão ocorrer, mesmo assim, por transgressão e intrusão, 

sem o consentimento da semiosfera referência. Este movimento cria novas dinâmicas que 

transformam o espaço interior desta semiosfera, de maneira gradual. Esta, por sua vez, 

também envia informações para o espaço extrassemiótico, que vai passar por movimentos 

semelhantes de absorção de novos textos informacionais (LOTMAN, 2004).  

De um lado, a semiosfera dos manifestantes populares, emanando textos culturais 

de protesto em suas palavras, ações e vestimentas, transgredindo as fronteiras permeáveis 

do que pra eles é a sub-semiosfera extrassemiótica dos brigadianos a serviço do Estado. 

Do outro, os policiais, emanando textos de ordem, violência e abuso de poder à sua sub-

semiosfera extrassemiótica, que nesse caso seriam os manifestantes. O MR8 e o SNI, em 

O que é isso, companheiro?, também são exemplos. Não importa se ambas as semiosferas 

não tenham a intenção de absorver os textos informacionais e os sentidos culturais 

advindos de fora, esse movimento não oferece essa possibilidade. Só de entrarem em 

contato uma com a outra, as trocas já começam a acontecer. Este é o movimento natural 

da semiose cultural, no qual as trocas informacionais são absorvidas por semiosferas 

                                                
6 Espaços extrassemióticos são as semiosferas vizinhas, que fazem fronteira com a semiosfera de referência. Estes 

espaços são detentores de códigos que, do ponto de vista do observador dessa semiosfera de referência, estão distantes, 
do lado de fora, e que ainda não foram traduzidos para os códigos conhecidos. Esses códigos existem e se tem notícia 
deles, mas as semiosferas ainda não fizeram as devidas trocas semióticas desses códigos (LOTMAN, 1996). 
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distintas, de forma gradual e “pacífica”, mas não ocorrem grandes alterações repentinas 

nos códigos. As alterações súbitas de sentidos e códigos, a desestabilização dos sistemas 

e das linguagens e o comportamento atípico transgressivo da cultura, adentram outra etapa 

do processo comunicacional da cultura: a explosão cultural. 

Para Rosário (2014), a dinâmica cultural intrínseca às traduções e trocas de textos 

semióticos, funciona em movimento constante de tensionamento. Essa tensão é gerada 

pela alternância de caráteres contínuos e descontínuos, previsíveis e imprevisíveis, 

podendo ou não gradualmente chegar a um nível em que as tensões se regularizem sem 

grandes modificações nos códigos semióticos. Caso não haja regularização, a partir de 

um evento de imprevisibilidade em grande velocidade, a explosão cultural é inevitável, 

suscitando uma ruptura súbita nos códigos semióticos, causando uma reterritorialização 

de sentidos.  

Num âmbito social, para a manifestação popular do Fora Temer! não houve 

explosão cultural, pois não houve rupturas de sentidos e alterações súbitas nos códigos 

semióticos. A semiosfera cultural entrou em processo comunicacional e absorveu 

informações novas, mas, ainda assim, de maneira gradual. Houve muito tensionamento e 

imprevisibilidade, mas no clímax do embate entre polícia e manifestantes, os sentidos se 

regularam e se mantiveram. Como exemplo de manifestação popular política que gerou 

explosão cultural, podemos citar a greve geral de Maio de 1968, na França, que gerou 

novos textos culturais e até hoje é vista como um dos acontecimentos revolucionários 

mais importantes do século. 

Já no filme O que é isso, companheiro?, podemos considerar que foram 

representadas duas explosões culturais vividas pelo Brasil durante os anos 60. A primeira 

teve consequências gigantescas para a história de nosso país, pois, de súbito, alterou 

imensamente os códigos de linguagem e os sentidos do sistema semiótico nacional: o 

golpe militar de 1964. Inclusive, como já relatamos previamente neste texto, a 

representação feita por Bruno Barreto (1997) demonstra essas alterações. Num primeiro 

momento são apresentadas fotos de pessoas felizes e alegres, aproveitando as 

possibilidades culturais que a cidade do Rio de Janeiro oferecia. Futebol, carnaval, praia, 

pessoas bonitas em trajes curtos, liberdade, etc. Após um breve período de 

desestabilização política, que no filme é representado pela quebra da linguagem que 

estava sendo construída com fotos em preto e branco e a trilha sonora de Garota de 

Ipanema, há a inserção de um quadro negro com textos explicativos. O momento de 
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explosão cultural é representado de maneira a quebrar o sentido que já estava consolidado 

com algumas construções narrativas, demonstrando que o tempo de paz e bonança teria 

chegado ao seu fim. Após a explosão cultural, o sistema semiótico entra em instabilidade 

e passa a se comportar de forma atípica, pelo menos até que haja um movimento de 

ressignificação e reorganização dos códigos, o que consequentemente trará novamente 

regularidade à semiosfera (ROSÁRIO, 2014). É o que acontece no filme: os protagonistas 

do filme são apresentados durante as manifestações populares contra o golpe militar, 

representados como parte da resistência a essa explosão cultural. É uma nova realidade 

que surge a partir de um evento cultural de extrema importância. 

A segunda explosão, de menor escala, ocorre quando o plano do MR8 de 

sequestrar o embaixador dos Estados Unidos funciona, fazendo com que a ditadura militar 

se obrigue a libertar diversos prisioneiros políticos, alterando os códigos semióticos da 

semiosfera nacional que ainda estavam se restabelecendo e se regularizando, dessa vez, 

criando um texto que não estava pré-determinado para os militares e simpatizantes da 

ditadura: existe uma resistência ativa e ela começou a ganhar. A partir disso, o filme 

mostra a evolução dos movimentos revolucionários e de resistência utilizando-se de 

estratégias semelhantes ao sequestro do embaixador Charles Elbrick para conseguir a 

libertação de prisioneiros políticos, inclusive, dos próprios membros do MR8. Novas 

realidades e estruturações semióticas surgem das explosões culturais. 

 

4. Considerações finais 

Quem está realmente desprotegido? Os manifestantes que deveriam ter suas vidas 

resguardadas pelos fascistas que estavam ali, ofertando agressividade gratuita, ou os 

representantes institucionais de um novo governo, que se viam ameaçados por uma 

manifestação pacífica? Proteção contra quem ou o quê? Contra quem deveria estar nos 

protegendo? Ou contra uma possibilidade de manter o que já tínhamos dentro da gente 

como estanque, como regular, mas que agora precisa ser mudado? O universo social 

precisa explodir para que desta explosão possam surgir outros novos universos sociais. 

De um lado, a violência e opressão, de outro, a violência e opressão. Esta é a perspectiva 

de um observador que tenta se manter em ação durante a observação e intelectualmente 

gerar as mudanças que a ação não consegue mudar. Uma explosão. Um indivíduo 

poético. Dois lados. Dois rumos. Dois caminhos. Um divisor de águas.  
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Estes são meus primeiros escritos feitos um dia após ter presenciado uma 

manifestação política abafada pela polícia armada e que me causou deslocamento interno. 

Mediante a observação de eventos de extrema agressividade, como, por exemplo, a 

concussão de uma bomba de efeito moral, pude perceber que diversos sentidos de meu 

código semiótico foram alternados para algo imprevisível. Tal deslocamento trouxe 

diversas dúvidas, inclusive sobre o ofício acadêmico e suas funções sociais. Para Lotman 

(1996), "tomar consciência de si mesmo no sentido semiótico-cultural, significa tomar 

consciência da própria especificidade, da própria contraposição a outras esferas. Isto faz 

acentuar o caráter absoluto da linha com que a esfera dada está contornada" (idem, p.15). 

Desta forma, a escrita deste artigo acadêmico visou, além de tudo, promover o debate 

acerca dos Fascismos Eternos de Eco, demonstrando que eles ainda não caíram em desuso 

nos sistemas semióticos. Por mais que seja difícil de conceber, eles permanecem em 

atividade, mascarados em pequenas ações e que, diversas vezes, nem notamos que estão 

se desenvolvendo muito perto de nós, se não em nós mesmos. Se há alguma função social 

que a academia possa ter, é a divulgação de textos culturais que possam gerar movimentos 

graduais de mudança de códigos semióticos. E é nisso que devemos nos apegar. 

A manifestação popular do dia 12 de Maio pode não ter gerado uma explosão 

cultural na semiosfera nos âmbitos da cidade, estado ou nação. De qualquer forma, assim 

como na ditadura militar representada em O que é isso, companheiro?, a explosão de 

bombas, o som dos tiros, gritos e trote de cavalos já está guardado na memória coletiva 

da nossa semiosfera nacional. O protesto e suas consequências deslocaram as percepções 

e sentimentos de diversas pessoas que presenciaram aquele ato fascista de barbárie pura. 

Neste âmbito, seguramente houve diversas pequenas explosões culturais em cada 

indivíduo que lá estava presente, criando novos sentidos e novas realidades. Se não fosse 

a minha ressignificação de códigos semióticos, provavelmente nem haveria escrito um 

artigo sobre tal evento. A explosão cultural me trouxe grandes movimentos de 

desterritorialização e mudanças de sentidos. Dessa forma, assim como comecei este artigo 

em um esforço retórico poético para tentar minimamente demonstrar o ambiente criado 

pela manifestação, finalizo no mesmo tom. 

Entre a revolução e a cultura existem explosões que geram fragmentos, estilhaços 

que voam sem rumo, mas que transformam vidas, determinam caminhos diferenciados. 

Fragmentos, estilhaços, todos rumam à mudança, à desterritorialização do que estava 
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alocado. A mudança não vem apenas de uma bomba, de uma explosão física e social. Ela 

vem de explosões internas. Nós somos lápis que por onde passam deixam rastros de vida. 
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