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PREFÁCIO

Política Outdoor

Numa já distante noite primaveril de sábado, saído de um cinema
onde fora ver um esquecível filme, dirigia-me ao meu automóvel, ao
lugar onde o estacionara. A zona era a da antiga Avenida Rainha D.
Amélia, hoje, Avenida Almirante Reis, e suas transversais. Antes de chegar
à viatura, vi fundir-se uma lâmpada pública a lançar luz sobre as ruínas
de um edifício adjacente. No preciso instante em que se apagou, pro-
porcionou-me ela qualquer coisa como uma fugitiva visão. Munido de
uma lanterninha útil para a leitura de programas no cinema (hábito que
se perdeu) ou a de libretos na ópera, aproximei-me, cheio de cuidados,
do edifício em processo de desabamento. Apesar de parcialmente destruída,
uma parede erguia-se ainda no meio das ruínas esperando solitária e
em formato de triângulo o golpe final do desmoronamento irreversível.
Em baixo do vértice, de aspecto bamboleante, uma imagem: um sóbrio
cartaz de dimensão média, cuja função primordial cumprira, aparente-
mente bem, uns meses antes, aquando das anteriores eleições. Estava
aí representado um sorridente Professor Marcelo Caetano. Os dizeres
em prol da ANP escorregaram-se-me da memória com o tempo, mas
a imagem ficou-me gravada com tanto mais força. Tinha acabado de
se saber da insurreição militar de 16 de Março conhecida como o golpe
das Caldas. Embora o que viria a acontecer pouco depois não parecesse
então de todo credível, sinais de desgaste de uma situação política
obsolescente como que pairavam no ambiente, em especial na capital,
em pleno contraste, de resto, com os traços da fúria construtora (reverso
da sanha destruidora) que assolava a mesma cidade de Lisboa, tal como,
de resto, frequentemente acontece. A renovação material pode bem ser
um instrumento de ilusão.

O rastro do século XX acha-se em grande parte nos cartazes que,
com variadas finalidades e das mais diversas maneiras, se foram rea-
lizando ao longo do curso desse século, em quadrantes bem diferentes.
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Conquanto de trás viessem eles já, não deixam os cartazes de constituir
um dos mais característicos e emblemáticos produtos da centúria passada.
Natural não pode deixar de parecer que, consistindo eles em objectos
válidos pelo seu poder histórico bem como pelo testemunhal e, bastas
vezes, pela própria força artística, a sua carga de valor significante e
significativo haja de igual modo de ser tida em conta por si mesma
e enquanto tal apreciada.

Possuindo o cartaz ao mesmo tempo uma vocação de veículo de
cultura de massa e uma clara função de produto propagandístico, su-
bordinado a interesses particularizados e sobremaneira concretos, facil-
mente se compreende que o seu crescimento não se possa conceber como
dissociável da comunicação política. Instrumento reprodutível orientado
para um efeito de impacte forte capaz de ser identificado em sua
singularidade, trata-se de um objecto múltiplo que, não sem uma certa
dimensão paradoxal, parece querer apresentar-se como único e exclusivo.
Embora não possa surgir excepto na multiplicidade, e até o faça um
pouco para ela e por sua causa, a sua mesma existência tende a celebrar
a valorização do que se tem como um só. De feito, o cartaz figura em
simultâneo um instante de irrepetível fugacidade e a o carácter repetitivo
de uma imagem.

Neste ano em que se celebra o trigésimo aniversário do 25 de
Abril, data que em Portugal fez eclodir um período de efervescência
política do qual uma das manifestações mais características consistiu na
proliferação de cartazes directamente ligados à actividade partidária
(fenómeno a bem dizer tingido de novidade que mais não seja pela
variedade pletórica dos mesmos partidos e movimentos de tendência
partidária e pela ausência de condicionamento censório oficial explícito),
reveste-se de flagrante oportunidade a publicação da presente obra, um
estudo universitário de grande fôlego dedicado ao material correspon-
dente a tal manifestação. O Cartaz Partidário em Portugal (1974-1975),
originado numa tese de doutoramento em Ciências da Comunicação, em
cujo júri tive a honra de estar, constitui, desde logo, uma obra de assinalável
originalidade devido à mesma escolha do objecto sobre que se debruça.
Esta escolha, empreendida de forma criteriosa, vê-se por exigência de
rigor louvável, delimitada com precisão, o que vem a revelar-se par-
ticularmente frutuoso. Incide o trabalho sobre um corpus de análise
impecavelmente recolhido, e apresentado em anexo, cuja constituição
vale por si mesma. Com ele temos mais de duas centenas e meia de
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cartazes político-partidários produzidos ao longo dos vinte meses revo-
lucionários subsequentes ao golpe de estado militar que derrubou o regime
ditatorial chefiado por Marcelo Caetano. A recolha vem a ser organizada
em diversos géneros com base numa minuciosa análise discursiva, de-
bruçando-se sobre a diversidade funcional e a estruturação da signifi-
cação do discurso em apreciação, bem como sobre o que o Autor denomina
«as dimensões configurativas do cartaz político-partidário», análise a qual
se vale de uma sólida fundamentação teórica.

Rui Bertrand Romão



20



21

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é o produto de um investimento pessoal, do esforço
individual na análise de um determinado objecto de estudo. Não obstante
este facto, contou com o carinho, o entusiasmo e as sugestões de uma
multiplicidade de amigos em relação aos quais manifestamos os nossos
gratos agradecimentos: técnicos de documentação disponíveis e pacientes,
funcionários partidários solícitos, coleccionadores que, entusiasmadamente,
nos disponibilizaram as suas colecções, colegas interessados e colaborantes.
Sem demérito para todos eles, pretendemos, porém, agradecer
particularmente o apoio do nosso orientador, o Professor António Fidalgo
que, desde o princípio, apostou neste projecto e nos estimulou na
descoberta de pistas e direcções de investigação, tendo sempre a
sensibilidade de nunca se sobrepor aos nossos interesses, motivações
e decisões pessoais. Um especial agradecimento também para os
esclarecimentos e sugestões fornecidos pelo senhor Francisco Madeira
Luís, coleccionador inveterado de cartazes e, certamente, uma das pessoas
que, no nosso País, melhor domina este assunto. E, por fim, um abraço
especial de amizade e gratidão para os colegas João Correia, Paulo Serra
e Frederico Lopes, com os quais as discussões e as controvérsias, em
ambiente descontraído de tertúlia e amena cavaqueira, não só foram
aliciantes, mas também essenciais para a avaliação da pertinência e solidez
de determinados conceitos, para o esclarecimento de dúvidas e para a
sugestão de algumas pistas de investigação.



22



23

LISTA DE SÍMBOLOS UTILIZADOS

/.../ - Palavra ou letra considerada como significante
«...» - Palavra ou letra considerada como significado
‘...’ - Palavra ou letra considerada como termo
“...” - Palavra ou frase citada
{...} - Termo implicitado

(/.../)

 grupos agregados de palavras ou de letras consideradas como
  significantes[/.../]

→ - Relação de significação
• - Relação de combinação
⇒ - Relação de implicação
⇔ - Relação de dupla implicação ou equivalência 
Ste - Significante 
Sdo - Significado

}



24



25

LISTA DE SIGLAS POLÍTICAS

AARB - Associação Armada Revolucionária das Beiras
AD - Aliança Democrática
ANP - Acção Nacional Popular
APU - Aliança Povo Unido
ARA - Acção Revolucionária Armada
AOC - Aliança Operária-Camponesa
ASJ - Aliança Socialista de Juventude
CAP - Confederação de Agricultores Portugueses
CARP ML - Comité de Apoio à Reconstrução do Partido (Marxista

Lenista)
CCR(ML) - Comité Comunista Revolucionário (Marxista Leninista)
CDL - Comités de Defesa da Liberdade
CDS - Centro Democrático Social
CEMGFA - Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas
CEUD - Comissão Eleitoral de Unidade Democrática
CGTP-IN - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses -

Intersindical Nacional
CMLP - Comité Marxista Leninista Português
CODECO - Comando de Defesa da Civilização Ocidental
CODICE - Comissão Dinamizadora Central (5ª Divisão do Estado

Maior General das Forças Armadas)
COPCON - Comando Operacional do Continente
CPPC - Conselho Português de Paz e Cooperação
CRAC - Cruzada Renascida Anticomunista
DICOPS - Fundação para a Difusão de Conhecimentos Políticos,

Sociais e Económicos
DORL - Direcção da Organização Regional de Lisboa do PCP
DORS - Direcção da Organização Regional de Setúbal do PCP
ELP - Exército de Libertação Português
FDU - Frente Democrática Unida



26

FEC-ML - Federação Eleitoral de Comunistas (Marxistas
Leninistas)

FEML - Federação dos Estudantes Marxista Leninistas
FLA - Frente de Libertação dos Açores
FNLA - Frente Nacional de Libertação de Angola
FPLN - Frente Portuguesa de Libertação Nacional
FRETILIN - Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente
FSP - Frente Socialista Popular
FUP - Frente Unitária Popular
FUR - Frente de Unidade Revolucionária
GDUP - Grupo Dinamizador de Unidade Popular
GNR - Guarda Nacional Republicana
JC - Juventude Centrista
LCI - Liga Comunista Internacionalista
LPM - Liga Popular Monárquica
LUAR - Liga de União e de Acção Revolucionária
MFA - Movimento das Forças Armadas
MDFA - Movimento Democrático das Forças Armadas
MDJ - Movimento Democrático de Juventude
MDLP - Movimento Democrático de Libertação de Portugal
MDM - Movimento Democrático das Mulheres
MDP/CDE - Movimento Democrático Português/Comissão

Democrática Eleitoral
MES - Movimento de Esquerda Socialista
MFP - Movimento Federalista Português
MJT - Movimento de Juventude Trabalhadora
MLP - Movimento Libertário Português
MPLA - Movimento Popular da Libertação de Angola
MPP - Movimento Popular Português
MRPP - Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado
OCMLP - Organização Comunista Marxista Leninista Portuguesa
ORPC(ML) - Organização Revolucionária (Marxista Leninista)
PCP - Partido Comunista Português
PCP(ML) - Partido Comunista (Marxista Leninista)
PCP(R) - Partido Comunista Português (Reconstruído)
PCSD - Partido Cristão Social Democrata
PCSDP - Partido Cristão Social Democrata Português
PCTP/MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses/

Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado



27

PDC - Partido da Democracia Cristã
PDL - Partido Democrata Livre
PDPC - Partido Democrático Popular Cristão
PDSP - Partido Democrático Socialista Português
PIDE/DGS - Polícia Internacional de Defesa do Estado/ Direcção

Geral de Segurança
PL - Partido Liberal
PNP - Partido Nacionalista Português
PP - Partido do Progresso/ Partido Popular (ex - CDS)
PPD - Partido Popular Democrático
PREC - Processo Revolucionário em Curso
PPM - Partido Popular Monárquico
PRP/BR - Partido Revolucionário do Proletariado/ Brigadas

Revolucionárias
PRT - Partido Revolucionário dos Trabalhadores
PS - Partido Socialista
PSD - Partido Social Democrata
PSDI - Partido Social Democrata Independente
PSDP - Partido Social Democrata Popular
PSP - Polícia de Segurança Pública
PSR - Partido Socialista Revolucionário
PUP - Partido da Unidade Popular
PT - Partido Trabalhista
PTDP - Partido Trabalhista Democrático Português
PTP - Partido Trabalhista Português
RALIS - Regimento de Artilharia Ligeira de Lisboa
UDP - União Democrática Popular
UEDS - União de Esquerda Democrática Socialista
UEC - União dos Estudantes Comunistas
UJC - União da Juventude Comunista
UPAC - União dos Portugueses Anti-Comunistas
UPM - União do Povo da Madeira
UR(ML) - União Revolucionária (Marxista Leninista)



28



29

I - INTRODUÇÃO

I.1 - O objecto de estudo
Este trabalho centra-se numa análise semiótica sobre a especificidade

do discurso de teor institucional, mais concretamente político-partidário,
veiculado pelos cartazes que foram  impressos no período imediatamente
posterior ao 25 de Abril de 1974, isto é, no intervalo decorrente entre a
revolução de 1974 e o final do mês de Dezembro de 1975.

Estes vinte meses e cinco dias ‘que abalaram Portugal’ constituem
o período durante o qual ocorreram transformações e ajustes radicais na
sociedade portuguesa, com especial destaque para a renovação da estrutura
e das modalidades de funcionamento do campo político. É um intervalo
de tempo em que o destino político do  País esteve como que em suspenso,
ultrapassado aceleradamente pelos mais diversos acontecimentos histórico-
-políticos. Portugal transformou-se, repentinamente, numa espécie de palco
onde a história se sucedeu vertiginosamente e as instituições políticas, então
emergentes num ambiente de forte competitividade, experimentaram as suas
várias tácticas com o objectivo de edificar as suas singularidades ideológicas
e angariar as suas bases sociais de representatividade.

Neste período, durante o qual Portugal viveu momentos de autêntico
‘frenesim’, essencialmente de natureza social, política e económica, o
restabelecimento das liberdades de associação e de expressão favoreceu a
emergência de uma forma de ‘big bang’ discursivo, tal foi o ritmo de produção
de mensagens transmitidas e recebidas pelos mais variados sujeitos, por
intermédio de signos caracterizados por diversas substâncias expressivas
(verbal, iconográfica, cinésica, proxémica, objectal, etc.) veiculados através
de uma multiplicidade de canais. Até parece que com a revolução de Abril,
Portugal, ‘amordaçado’ durante quase meio século, recupera o prazer de
se poder exprimir às ‘claras’ numa espécie de excitante (e por vezes abusivo)
‘exibicionismo’ discursivo. Este pormenor é de decisiva importância: a
liberdade de expressão não possibilitou apenas que a sociedade se exprimisse
livremente. Tão importante como esse aspecto, é a redescoberta (mas
sobretudo a descoberta para a maioria dos portugueses) do uso público
e explicitamente político do discurso: o deleite de poder produzir e fruir
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signos no e do próprio espaço público. Desde os espectáculos teatrais de
rua, à proliferação de jornais, passando pela produção artística, é como
se Portugal despertasse politicamente para a linguagem. Este despertar para
o gozo colectivo de produzir e de receber livremente signos constituiu um
fenómeno tão representativo do 25 de Abril de 1974, como o foi igualmente
a realização das eleições para a Assembleia Constituinte um ano mais tarde,
dia decisivo em que os portugueses se certificaram da real dimensão
democrática e pluripartidária do regime recém instituído.

Um aspecto interessante deste despertar para uma linguagem colectiva
(isto é, para uma linguagem que se produz e se recebe na esfera pública)
consiste no facto de que, subjacente a toda esta produção sígnica, existe
uma clara consciência política que se encontra presente nas mais diversas
situações. É o caso da ruptura e da substituição de signos evocativos do
anterior regime, cuja face mais evidente é o reformismo toponímico (confira-
-se, por exemplo, o rebaptismo da Ponte Salazar em Ponte 25 de Abril,
por exemplo) e da destruição, paródia ou substituição da emblemática de
certos monumentos (concretamente, a destruição, à bomba, da estátua de
Salazar em Santa Comba Dão em 17 de Fevereiro de 19751). Onde se
encontra explicitamente patente esta consciência política da produção sígnica
revolucionária - que se traduz numa espécie de um renascimento de Portugal
através da modificação abrupta, mas consciente e voluntária, de alguns signos
até então vigentes (e intocáveis) - é em certos cartoons de João Abel Manta
relativos ao período revolucionário (figura n º1).

Ainda como facto revelador desta consciência política através da
produção sígnica salientamos, adicionalmente, a adesão e a participação
empenhada  de artistas plásticos no processo revolucionário, quer enquanto
autores (sendo que o evento, quiçá mais importante, porque ilustrativo da
identificação e do entusiasmo político então vigente, é a produção colectiva
do painel para o Pavilhão da Galeria de Exposições de Belém, efectuado
em 10 de Junho de 1974), quer como ‘funcionários’, através de trabalhos
integrados numa produção político-partidária que conduziu a um progressivo
anonimato artístico. Tal anonimato – que é totalmente evidente na produção
cartazística de natureza político-partidária da época – é complementado por
uma submissão dos artistas a cânones institucionais de produção, um
abandono de uma expressão pessoal sobre a realidade política e histórica
em proveito de uma produção sígnica institucionalmente comprometida,

_______________________________
1 - SANTOS, Boaventura de Sousa; CRUZEIRO, Maria Manuela; COIMBRA, Maria

Natércia - O pulsar da revolução. Lisboa, Edições Afrontamento/Centro de
Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra, 1997, p. 182.
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Fig. 1: A sátira à consciência política da linguagem patente no período revolucionário.
Nestes cartoons de João Abel Manta constatamos que ela esteve patente pelo menos
em três dimensões: na renovação da toponímia (“é uma casa portuguesa com certeza”),
na politização do espaço púsblico, neste caso de lazer e de turismo (“Turismo Novo
(Algarve)”) e na substituição dos signos oficiais do anterior regime (“Metamorfose”).

MANTA, João Abel - “é uma casa portuguesa com certeza”. Desenho sobre
fotomontagem. Outubro 1974. 28,8x35,5cm. Museu da Cidade, Divisão de Museus e
Palácios - Câmara Municipal de Lisboa. Nº inv. MC. DES. 1036.
MANTA, João Abel - “Turismo Novo (Algarve)”. Montagem fotográfica. Diário de
Lisboa, 1974. 24x18cm. Museu da Cidade, Divisão de Museus e Palácios - Câmara
Municipal de Lisboa. Nº inv. MC. FOT. 290.
MANTA, João Abel - “Metamorfose 24.4.74-24.8.74”. Desenho a tinta da china. Diário
de Notícias, Agosto de 1974. 27,5x23,3cm e 27,2x23,3cm. Museu da Cidade, Divisão
de Museus e Palácios - Câmara Municipal de Lisboa. Nº inv. MC. DES. 1025.
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independentemente das configurações que ela possa adquirir. É o caso,
concretamente, da “recusa da arte pela arte e sua submissão aos interesses
do proletariado no processo dialéctico da luta de classes que, em termos
plásticos se traduzem na adopção por um realismo academizante, de um
tipo de composição dinâmica e maciça e de uma iconografia estereotipada
de figuras heroicizadas, de escala sobre-humana, eternamente jovens e
empenhadas na acção revolucionária”2.

Neste despertar para a linguagem produzida e consumida pelas mais
variadas entidades, mais ou menos espontaneamente, o signo pronunciado
oralmente, isto é, aquele que é entoado e cantado na esfera pública, apresenta
um papel central. Exemplo disso são as palavras de ordem e os slogans
concebidos e disseminados nas manifestações, nos desfiles e, posteriormente,
apropriados integral ou parcialmente (por exemplo, por intermédio de
correcções espontâneas ou propositadas, isto é, parodiadas3 por toda a
sociedade política). Destaque igualmente para a canção de intervenção, meio

_______________________________
2 - CARVALHO, Anabela e outros – “Cartazes numa época de mudança” in: MINISTÉRIO

DAS FINANÇAS/LISBOA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA ’94 – A  Cor da
Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura'94/Electa, 1994, p. 13.
Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura'94 /Electa, 1994, p. 13.
Sobre este academismo estético filiado, sobretudo, em paradigmas de expressão soviéticos
vigentes a partir da década de 30, baseados numa concepção idealizada pelo Partido
Comunista de um mundo perfeito povoado por trabalhadores incansáveis, soldados corajosos,
jovens e crianças diligentes e activistas partidários dedicados, isto é, povoado por ‘cidadãos
exemplares’, confira-se CLARK, Toby - Art and propaganda. The political image in
the age of mass culture. London, The Everyman Art Library, 1997, p. 85-101.

3 - Embora reconhecendo que a ‘paródia’ apresenta um sentido preciso (tipo de produção
musical específico que consiste numa estrofe lírica composta expressamente para ser
cantada através de uma melodia já concebida e do conhecimento genérico do público),
Louis-Jean Calvet integra igualmente na paródia as mais diversas produções, desde
as de natureza essencialmente musical (deformação consciente de músicas: baladas,
hinos políticos, etc.), às de natureza oral (slogans ou máximas), acabando nas de
natureza visual (como é o caso  das intervenções correctivas em siglas, escritos políticos,
pinturas, murais, ou cartazes).
Do ponto de vista semiótico, a paródia é um tipo de produção sígnica extremamente
interessante. Consiste na modificação voluntária de alguns signos inerentes a uma
certa produção discursiva (a letra original que estava associada a uma melodia, um
slogan, uma sigla, uma imagem ou um determinado elemento iconográfico, etc.) que
não necessita, obrigatoriamente, de estar relacionada com uma actividade humorística.
Calvet apresenta o exemplo da paródia a um slogan francês, curiosamente adaptado
nalguns cartazes políticos portugueses:  a máxima “Une seule solution la revolution”
é parodiada em “Une seule solution la masturbation”, salientando que o sentido evocado
não é simplesmente o produto resultante da substituição da palavra ‘revolution’ por
‘masturbation’, mas também a significação de uma acção consciente e voluntária
de uma determinada alteração, isto é, de uma deformação de um enunciado anterior.
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extraordinariamente poderoso de crítica e de denúncia social, mas também
de disseminação dos valores políticos entretanto instituídos4.

A oralidade política apresentou uma importância decisiva no pós 25
de Abril, sendo a expressão de uma determinada musicalidade. Curiosamente,
o registo escrito de certos slogans ou palavras de ordem assume-se, por
vezes, como a expressão dessa musicalidade. Não nos estamos a referir
à simples transcrição verbal no cartaz ou no mural desses slogans, mas
às modalidades de expressão gráfica que, por vezes, acompanham essa
notação. Este é um fenómeno de que nos apercebemos quando analisámos
a dimensão configurativa do discurso político transmitido pelo cartaz.
Constatámos que a enfatização gráfica através de um lettering distinto, de
sublinhados, de diferenciações de tamanhos, cores e disposições de certas
partes de enunciados verbais (palavras ou letras), poderia corresponder a
formas específicas de pronunciação oral das mensagens políticas. É como
se a escrita política estivesse, então, intimamente associada a um tipo de
expressão oral. Nesta perspectiva, os signos de enfatização gráfica que
descobrimos nalguns murais, pichagens e até mesmo em cartazes,  assumem-
-se como uma espécie de elementos de uma ‘pauta’ que determina a forma
como o discurso escrito deverá ser entoado (e não apenas lido).

_______________________________
Na mesma linha de raciocínio se encontra a paródia ao slogan chileno ‘El pueblo
unido jamas sera vencido’ em ‘El pueblo armado jamas sera vencido’.  Num registo
semelhante, o poeta E. M. de Melo e Castro apresenta alguns exemplos de modificações
paródicas, mas essencialmente de natureza visual. É o caso, por exemplo, da
‘antropormofização’ da sigla do PPD, numa banda de música a marchar.
O objectivo desta prática não é somente a de transmitir um determinado sentido adicional
à custa da modificação paradigmática de alguns dos signos de um certo enunciado,
mas, sobretudo, de evocar, de dar explicitamente a entender a distância (de contextos,
circunstâncias, valores, práticas e concepções, posicionamentos, etc.) subjacente a dois
momentos distintos de produção discursiva.
CALVET, Louis-Jean – La production révolutionnaire. Paris, Payot, 1976, p. 26-33
e 41-50.
MELO E CASTRO, E. M. de – “Pode-se escrever com isto” in:  Colóquio Artes.
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Abril de 1977, (32), 2ª Série, 19º ano, p.
48-58.

4 - Sobre a canção de intervenção confira-se:
SARAIVA, Arnaldo – “A canção e a canção de Sérgio Godinho” in: Literatura
marginalizada. Novos ensaios. Porto, Edições Árvore, 1980, p. 123-154.
MOURA, José Barata – Estética da canção política: alguns problemas. Lisboa, Livros
do Horizonte, 1977.
LETRIA, José Jorge – “Memória de um tempo em que a poesia também cantava”
in: Camões. Revista de letras e culturas lusófonas. Lisboa, Ministério dos Negócios
Estrangeiros, Instituto Camões, Abril/Junho de 1999, (5), p. 79-82.
LETRIA, José Jorge – A canção política em Portugal, 2ª Ed. Lisboa, Ulmeiro, 1999.
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Passemos agora à caracterização da produção sígnica do pós 25 de
Abril de natureza estritamente visual.

A disseminação de signos gráficos e iconográficos apresentou um
papel fulcral neste período revolucionário, num fenómeno que E. M. de
Melo e Castro designou por ‘visualismo’ político5. Se o signo oral (mesmo
que expresso por uma espécie de ‘escrita musical’) se assumiu como o
resultado mais evidente (mas também mais efémero historicamente) do
despertar político (e público) da sociedade civil através da linguagem, o
‘visualismo’ é a face complementar do mesmo fenómeno. Ele resultou não
só de uma necessidade de afirmação individual, mas também da manifestação
da vontade colectiva de vastos grupos de pessoas.

A produção sígnica de natureza visual é ampla e extremamente
heterogénea, só apresentando semelhante paralelo no nosso País aquando
da implantação da República6. Efectivamente, tal produção tanto engloba
selos, calendários, dísticos, bandeiras e autocolantes usados nas manifestações,
como as pinturas colectivas em painéis, muros e paredes de casas realizadas
por crianças (algumas destas iniciativas foram impulsionadas pelo MFA),
artistas plásticos ou pintores amadores ligados a partidos políticos. Inclui
também as inscrições de mensagens anarquistas, protoanarquistas e
surrealizantes e as intervenções gráficas sobre os sinais de trânsito
(aproveitando e desviando o seu significado convencionalmente conhecido).
Salienta-se igualmente a intervenção correctiva, destrutiva ou paródica, de
grupos políticos sobre inscrições de outros grupos políticos, geralmente de
ideologia adversa.

No âmbito desta explosão visualista, o discurso político veiculado
pelo cartaz apresentou um papel central. Inscrito no já referido ‘big bang’
sígnico do período imediatamente posterior ao 25 de Abril de 1974, o cartaz
político cedo se assumiu como um dos principais meios através do qual

_______________________________
5 - MELO E CASTRO, E. M. de – “Pode-se Escrever com Isto” in: Colóquio Artes,

p. 49.
6 - No artigo “ A alegoria do novo mundo”, Joaquim Vieira salienta a relação existente

entre a consolidação do regime republicano e a sua imagética. Tal como aconteceu
no período imediatamente posterior ao 25 de Abril de 1974, também a iconografia
republicana invadiu o quotidiano: “bilhetes postais, selos, toponímia, cartazes, faianças,
relógios de pulso, lenços, pisa-papeís, rótulos de embalagens, anúncios comerciais,
tudo serve para propaganda libertadora do novo poder. É uma visão gloriosa e redentora
que se anuncia  fazendo da República a felicidade na terra. Pouco importa a arte
do desenhador: todos, talentosos ou não, consagrados ou omissos, podem e devem
transmitir a mensagem”.
VIEIRA, Joaquim - Portugal século XX. Crónica em imagens 1910-1920. Lisboa,
Círculo de Leitores, 1998, p. 34.
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a energia de produção sígnica contida sob pressão, explodiu, invadindo
subitamente a totalidade do País. Em tal  invasão, as estradas, as paredes,
as ruas, os monumentos e o mobiliário urbano transformaram-se, de um
dia para o outro, no suporte das mais variadas mensagens políticas.

Nesta onda avassaladora – que só teve paralelo no afã da pichagem
– o cartaz assume-se como o principal meio de comunicação de massas
de um discurso de contestação e de triunfo político, contribuindo “para
a desocultação do País real, o dos privilégios e injustiças, das arbitrariedades
e prepotências”7. Para além disso, cedo foi explorado pelas instituições
políticas, sobretudo as de vocação político-partidária, para transmitir um
discurso que fosse significativo das suas singularidades ideológicas e dos
seus programas de acção e de reforma política.

É precisamente devido a esta rápida e maciça exploração do cartaz,
ao facto dele ser um dos meios de comunicação de massa mais utilizados
no período pós 25 de Abril, indiscriminadamente utilizado pelos mais diversos
agentes da sociedade política e à particularidade de, até hoje, ser um objecto
de estudo relativamente inexplorado8, que decidimos eleger para objecto
de análise semiótica a especificidade de alguns dos discursos que através
dele são veiculados, concretamente os de natureza político-partidária.

I.1.1 - Restrição da análise: o discurso do cartaz político-partidário
Um aspecto relevante a ponderar a propósito da utilização maciça

do cartaz político está relacionado com o facto dele ter sido maioritariamente
aproveitado pelas mais variadas instituições sociais então emergentes, devido
ao restabelecimento das liberdades de associação: sindicatos, comissões

_______________________________
7 - COSTA, Orlando da, - “A Cor da Revolução” in: A cor da revolução, p. 10.
8 - O cartaz  - indepentemente das suas vertentes (comercial, cultural, política, institucional,

etc.) - tem sido um objecto de estudo relativamente pouco analisado no nosso País.
Para além de Ernesto de Sousa, com uma reflexão sobre a especificidade dos discursos
veiculados pelo cartaz que são integrados no âmbito das artes gráficas (consideradas
como uma forma de síntese plástica e literária), pouco mais há a salientar neste domínio.
Aquilo que geralmente existe são alguns trabalhos académicos integrados no domínio
da história ou da história da arte, artigos genéricos e pouco aprofundados em jornais
e revistas (é o caso do artigo “A revista à Portuguesa”, publicado no semanário “Jornal”).
Excepção, porém, para as reflexões de Arnaldo Saraiva sobre os cartazes de João
Machado em que, para além de uma sintética referência à história universal do cartaz,
o autor procede a uma abordagem de determinadas problemáticas essencialmente de
natureza semiótica, como é o caso da relação entre imagem e palavra. Destaque,
igualmente, para a monografia de José Augusto França sobre os cartazes do Vinho
do Porto ‘Ramos Pinto’ com uma boa introdução à estética (estilos artísticos) do cartaz,
sobretudo do de cariz publicitário. No que concerne a catálogos de exposições, destacamos
“O testemunho do cartaz: meio século de teatro, 20 anos de liberdade” editado em
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moradores e de trabalhadores, associações cívicas, recreativas e de
dinamização cultural, etc.. Verifica-se neste aspecto uma interessante
interdependência entre o restabelecimento das liberdades de associação e
o das liberdades de expressão. Recém criadas, as instituições emergentes
na sociedade necessitam de se dar a conhecer, de publicitar a sua existência,
estatuto e objectivos. Esta necessidade é tanto mais premente quanto a sua
viabilidade e perenidade dependerem de um determinado nível de consenso
_______________________________

1995 pela Câmara Municipal de Évora, por ocasião da exposição patente no ‘CENDREVE’
da Câmara Municipal de Évora, de Junho a Julho do mesmo ano, organizada por José
Carlos Faria. Já no que diz respeito ao cartaz político, salientamos o artigo de Janos
Abkarovits, publicado na revista “Colóquio Artes” de 1976, que constitui uma interessante
retrospectiva da iconografia cartazística editada no pós 25 de Abril. Consideramos, aliás,
este artigo, juntamente com o relativo ao visualismo político da autoria de E.M. de
Melo e Castro e o catálogo da famosa exposição “300 Anos do Cartaz”, concretizada
em 1975 pela Biblioteca Nacional, como significativos da valorização dada ao cartaz
em geral e ao cartaz político em particular, no período imediatamente posterior ao pós
25 de Abril. É neste espírito de dignificação e valorização do cartaz político, enquanto
objecto de estudo, que se integram igualmente as exposições com os respectivos catálogos:
“Cartazes de Propaganda do Estado Novo“, organizada por Fernando Rosas e concretizada
pela Biblioteca Nacional nos finais da década de 80 e  “A Cor da Revolução”, realizada
em 1994 no âmbito das iniciativas da ‘Lisboa Capital Europeia da Cultura’94’. Se
no que diz respeito aos cartazes do Estado Novo se destacam as reflexões de Fernando
Rosas, Helena Pinto Janeiro e Isabel Alves Silva, no catálogo de “A Cor da Revolução”
salientamos o texto “Cartazes numa época de mudança” da autoria de Anabela Carvalho,
Isabel Cordeiro, Rui Afonso Santos e Miguel Soromenho não somente sobre a história
do cartaz português, mas, sobretudo, sobre a especificidade da produção cartazística
do pós 25 de Abril concretizada por vários artistas plásticos de nomeada (Vieira da
Silva, João Abel Manta, Bual, Cid, Maria Velez, etc.) e outros cuja identidade se encontra
definitivamente no segredo dos  partidos políticos.
SOUSA, Ernesto de -  “O cartaz/comunicação” – da colecção de Ernesto de Sousa.
Santarém, nã-C bar, 1996.
“A revista portuguesa” in: Jornal. Lisboa, 1988.
SARAIVA, Arnaldo - Cartazes de João Machado. Porto, s.e., 1982.
FRANÇA, José Augusto – Ramos Pinto, 1880-1980.  Porto, Ramos Pinto, 1981.
FARIA, José Carlos (Coord.)-  O testemunho do cartaz: meio século de teatro, 20
de liberdade. Évora, Câmara Municipal de Évora, 1995.
ABKAROVITS, Janos – “Graphisme idéologique: affiches politiques au Portugal”
in: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Colóquio Artes. Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, Fevereiro de 1976, (26), 2ª Série, 18º ano, p. 49-61.
MELO E CASTRO, E. M., de – “Pode-se escrever com isto” in: Colóquio Artes,
p. 48- 58.
BIBLIOTECA NACIONAL – 300 anos do cartaz português. Lisboa, Biblioteca
Nacional, 1975.
ROSAS, Fernando e outros - Cartazes de propaganda do Estado Novo. Lisboa,
Biblioteca Nacional, 1988.
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS/LISBOA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA ’94
– A  cor da revolução. Lisboa, Electa, 1994.



37

Introdução

e de um certo grau de filiação e de apoio efectivo por parte de alguns
segmentos da sociedade civil, no que diz respeito ao reconhecimento da
sua utilidade, o que favorece a emergência de um discurso de legitimação
e, simultaneamente, de afirmação ideológica de uma determinada
singularidade. Tal produção discursiva é mais explícita e frequente, quanto
maiores forem as expectativas de implantação da instituição na sociedade
civil e as possibilidades de ela sofrer e ter de mediar constrangimentos
sociais de algum tipo (de índole interna ou externa) que podem pôr em
causa as suas pretensões. Complementarmente, salientamos os efeitos
decorrentes da competitividade exercida por outras instituições que procuram
ocupar o mesmo espaço de influência. Esta situação aconteceu sobretudo
no âmbito das instituições político-partidárias, na medida em que o campo
político, com o 25 de Abril de 1974, passou a ser pautado por uma
competitividade institucional.

Neste contexto de liberdade de associação, multi-partidarismo e,
simultaneamente, de competitividade institucional, o cartaz é explorado pelas
instituições sociais essencialmente para concretizar duas funções: relembrar
– através de um processo de repetição de máximas, palavras de ordem
e de uma iconografia significativa de determinados conceitos (como é o
caso dos relativos às identidades institucionais) - o núcleo significante de
discursos veiculados por outros meios de comunicação. Esta é a chamada
função reminder do outdoor tão bem conhecida dos publicitários. Por sua
vez, a segunda função do cartaz está relacionada com a particularidade
de ele ser um meio de comunicação de massa. Tal como outros meios
de comunicação da mesma natureza (imprensa, rádio e televisão), o cartaz
apresenta aquilo que designámos por ‘vocação de disseminação’: a aptidão
para transmitir maciçamente mensagens para os mais variados sectores da
sociedade civil. Devido à sua maleabilidade, que permite que seja afixado
nos mais diversos locais (desde um poste de candeeiro a uma parede), e
à possibilidade de ser impresso em diferentes tamanhos, materiais e,
eventualmente, formatos, o cartaz político apresenta a vantagem de ser um
meio de comunicação que consegue estar omnipresente no espaço público.
Estrategicamente colocado em certos trajectos, consegue impor a sua presença
e, através dela, transmitir eficazmente as suas mensagens.

É nesta “vocação de disseminação’, neste poder de omnipresença,
que melhor nos apercebemos das diferenças existentes entre a produção
comunicacional concretizada pelas instituições e os agentes sociais. Estes
últimos recorrem, sobretudo, à inscrição política na parede, enquanto os
primeiros optam por produções com uma especificidade mais ‘disseminante’:
é o mural estrategicamente colocado num local de grande passagem de
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maneira ser apreendido pelo maior número de pessoas, é o graffiti
reproduzível por escantilhão, é o cartaz em relação ao qual, virtualmente,
não existem limites quanto ao volume de exemplares impressos e à
diversidade de locais de afixação.

Paralelamente a este aspecto, existe uma distinção estrutural entre
as formas mais individuais de produção sígnica e as institucionais (podendo
estas ser de natureza cultural, política cívica, etc.). Num período pós
revolucionário, as formas individuais de expressão política são caracterizadas
por um espontaneísmo, uma criatividade, uma impulsividade (que, por vezes,
subverte conscientemente - numa perspectiva poética - a normatividade
gramatical que lhe está subjacente9) que é relativamente inexistente na
produção sígnica de natureza institucional muito mais planeada, reflectida
e regular. Este facto não é incompatível com a situação de as instituições
terem, por vezes, a necessidade de editarem urgentemente cartazes como
forma de reagirem rapidamente a determinados acontecimentos.

Prosseguindo com a análise das diferenças existentes entre a produção
discursiva de natureza institucional e a que é concretizada pelos agentes
sociais. Se as formas individuais se caracterizam, sobretudo, por uma
produção discursiva que é sintomática da manifestação pública de uma
determinada posição mais ou menos pessoal (onde abunda a reivindicação,
a luta simbólica em torno das nomenclaturas político-partidárias, a acusação
e a denúncia (“A Câmara Fudão é ladois” que «traduzido» quererá dizer
o seguinte: «Na Câmara do Fundão são ladrões»”10), as produções
institucionais são estruturalmente distintas. A impulsividade e, por vezes,
a gratuitidade são definitivamente substituídas por uma atitude estratégica
e funcional, devido à qual o sentido transmitido tende a ser simultaneamente
literal e ambíguo. Literal, na medida em que cada cartaz afixado na esfera
pública transmite um sentido explícito; ambíguo, pelo facto desse sentido
se inscrever numa funcionalidade institucional que não é linguisticamente
assumida, não obstante poder (e dever) ser inferida pelo receptor. Por outro
lado, enquanto a inscrição na parede se assume como uma produção
linguística autónoma, em que o sentido transmitido se esgota literalmente
na mensagem que é transmitida, a especificidade discursiva da produção
institucional é de natureza mais complexa. Devido ao facto de se integrar
numa funcionalidade institucional que se vai progressivamente concretizando
numa dinâmica conotativa, o sentido de cada produção discursiva deve ser
ponderado em articulação com os das produções que são veiculadas quer

_______________________________
9 - CALVET, Jean – Louis – La production révolutionnaire, p. 37-38.
10 - CASTRO, E. M. de Melo – “Pode-se escrever com isto”, p. 57.
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por intermédio de outros cartazes, quer por outros meios de comunicação
institucional. Daí a importância de uma análise em extensão – patente
na dimensão do corpus de análise – e de um estudo relativo à produção
discursiva transmitida por outros meios de comunicação (jornais, panfletos,
programas radiofónicos e televisivos, etc.) que não foi concretizado
exaustivamente por considerarmos que nos desviaríamos do nosso objecto
de análise11.

Considerando que analisar o discurso veiculado pelo cartaz político-
-partidário implica estarmos conscientes de que ele se inscreve num tipo
de comunicação cuja especificidade é institucional, julgamos decisivo tentar
perceber o paradigma comunicacional que lhe está subjacente. Para isso,
baseamo-nos sobretudo em Jean-Louis Calvet12, devido a duas razões: 1ª-
tal como nós, está interessado em reflectir a natureza dos discursos integrados
em períodos revolucionários; 2ª - ao contrário do nosso, o seu objecto de
estudo incide na análise do discurso político espontaneamente produzido
pelas massas. Todavia, este facto, ao invés de constituir uma contrariedade
para os nossos propósitos, é proveitoso pois Calvet, ao caracterizar o
paradigma comunicacional subjacente a essa produção discursiva, descreve,
por contraste, os contornos do paradigma comunicacional subjacente a uma
produção discursiva de natureza institucional (mais concretamente, político-
-institucional).

No âmbito da produção revolucionária, Louis-Jean Calvet estabelece
uma distinção interessante entre a produção política de natureza social ou
colectiva, considerada pelo autor como espontânea, e a produção institucional,

_______________________________
11 - Não obstante não termos concretizado esse estudo, devido exclusivamente a razões

de índole metodológica relacionadas com a delimitação do objecto de análise (o discurso
veiculado pelo cartaz político-partidário), reconhecemos que, em determinados níveis
de significação, ele deveria ter sido efectuado. É o que acontece no nível de significação
ideológica, precisamente onde a singularidade da instituição é edificada. Efectivamente,
o posicionamento ideológico de uma instituição (independentemente do seu tipo) não
resulta da interacção de discursos veiculados apenas por um único meio de comunicação.
A singularidade simbólica de qualquer instituição é uma espécie de ‘patch work’
discursivo, mas coerente, veiculado pelos mais diversos meios comunicação durante
um determinado período e através de uma determinada frequência. É por isso que
reconhecemos conscientemente que os significados do sistema de significação ideológica,
por terem sido inferidos a partir de um corpus de análise composto exclusivamente
por cartazes de instituições político-partidárias, não são evocativos de posicionamentos
institucionais, mas apenas de tendências que terão de ser confirmadas por intermédio
de uma análise semiótica mais ampla, que tenha por objecto de análise as produções
discursivas veiculadas por outros meios de comunicação (panfletos, notícias publicadas
em jornais partidários, autocolantes, tempos de antena, etc.).

12 - CALVET, Jean – Louis – La production révolutionnaire, p. 13-56.
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concebida como apresentando uma natureza unilateral e logo-técnica. Para
o autor, a produção política de natureza institucional encontra-se nos antípodas
da criatividade e da expressão individual13. Curiosamente, este ponto de
vista também se encontra subentendido na noção de ‘engajamento partidário’
do artista plástico patente no texto de Anabela Carvalho, Isabel Cordeiro,
Rui Afonso Santos e Miguel Soromenho sobre a maior parte da produção
cartazística do pós 25 de Abril: a “adesão dos artistas, enquanto autores,
ao processo revolucionário (...) foi todavia rara e esporádica. A precariedade
desta forma de expressão, a sua efemeridade e rápida tipificação das
modalidades de intervenção dos artistas, cuja expressão individualizada é
cada vez mais esbatida pela apropriação partidarizada dos ideais antes
colectivos, conduz progressivamente à elisão da autoria. Assim, na produção
dominante e no que se refere ao cartaz dos partidos políticos, é notória
a identificação da própria estética com matrizes da propaganda revolucionária
dos movimentos internacionais, onde então a maioria das ideologias se
filiava” 14.

Continuando com Jean-Louis Calvet: tendo em conta que existem
objectivos15 de legitimação política determinados pela instituição, este autor

_______________________________
13 - Idem, p. 18.
14 - CARVALHO, Anabela e outros – “Cartazes numa época de mudança” in: MINISTÉRIO

DAS FINANÇAS/LISBOA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA ’94 – A  Cor da
Revolução, p.13.

15 - Estes objectivos são fulcrais no âmbito do discurso institucional. Embora podendo
revestir-se de várias naturezas (comercial, cultural, recreativa, político-partidária, etc.)
eles podem ser os mais diversos.
A noção de objectivo é essencial, porque, antes de mais, determina uma racionalidade
instrumental à comunicação. Concebida como um processo com uma certa
especificidade, ela não existe por acaso.
A existência de objectivos influencia decisivamente a especificidade do discurso,
concretamente aquele que é perpassado por uma dinâmica conotativa. Existe uma
mentalidade táctica inerente à produção discursiva, pela qual só alguns signos linguísticos
(e não outros), devido ao seu potencial, isto é, ao seu valor intrínseco, são manipulados
como formas significantes para evocar certos significados ideológicos em nome de
determinados objectivos. A especificidade desta produção discursiva assenta, então,
no conceito de ‘função’ que, segundo Barthes, se encontra intimamente associada
à duplicidade do mito considerado como sistema específico de significação.
A existência de objectivos, de motivações subjacentes à correlação entre significantes
e significados é extremamente importante porque vai implicar com as noções de
‘mutabilidade’ e ‘imutabilidade’ histórica da linguagem. Ferdinand de Saussure concebia
na especificidade arbitrária da relação entre significante e significado um dos principais
factores para a imutabilidade da linguagem. Se não existe qualquer razão adstrita
à relação entre significante e significado, então deixa de fazer sentido questionar
os seus fundamentos.
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descobre na produção discursiva de índole institucional (partindo sempre
de um pressuposto de que ela contribui efectivamente para a concretização
desses objectivos) a especificidade de um sentido e de um código de expressão
concebido exclusivamente pela própria instituição que pode, ou não, ser
eventualmente adoptado pela sociedade. É devido a este fundamento unilateral
que concebe o discurso institucional – mesmo o de natureza política inerente
a um período revolucionário – como ‘logo-técnico’.

Concebido por um grupo institucional de decisão (o ‘bureau’ da
instituição), à semelhança do que acontece na Moda (através do ‘fashion
group’) ou do fabrico de automóveis (por intermédio do departamento técnico
e de design da marca), o discurso institucional rompe parcialmente com
a dicotomia saussuriana de ‘língua/fala’ em que “não entra nada na língua
que não tenha sido experimentado pela fala” e “inversamente não é possível
nenhuma fala (isto é, não corresponde à sua função de comunicação) que
não seja proveniente do «tesouro» da língua”16. Nesta perspectiva, a sociedade
(ou o sector social no qual a instituição actua) fica remetida ao estatuto
de uma massa passiva que se limita a receber (mesmo que parcial ou
deficientemente) os sentidos de uma  produção discursiva, que são resultantes
de um sistema linguístico específico, em relação à qual ela não participou
ou contribuiu para a sua elaboração. É como se, subjacente à produção
discursiva da instituição, existisse um contrato entre ela e a sociedade que
já não é bilateral, mas que é monopolisticamente detido por parte da

_______________________________
A partir do momento em que existe uma razão, um objectivo mais ou menos explícito
que determina a correlação significante, está aberta a possibilidade para que o ‘signo’
resultante seja questionável a partir dos fundamentos que estiveram inerentes à sua
concepção. Este pormenor é de decisiva importância, sobretudo quando este
questionamento não é inocente, quer dizer, ele também é estrategicamente efectuado
em nome de certos interesses e objectivos distintos ou divergentes, pelos quais se
tenta proceder a uma espécie de ‘revisão’ da linguagem.
É precisamente devido à existência de interesses e objectivos que só são concretizáveis
através da linguagem, que se fundam as lutas simbólicas que Pierre Bourdieu explicitou
tão claramente no ‘Poder Simbólico’ (a este propósito destacamos com ênfase o capítulo
V – “A identidade e a representação. Elementos para uma reflexão crítica sobre a
ideia de região”).
SAUSSURE, Ferdinand de, – Curso de linguística geral, 8ª Ed.. Lisboa, Edições
Dom Quixote, 1999, p. 129-141.
BOURDIEU, Pierre - O poder simbólico, 2ª Ed.. Lisboa, Difel, 1989, Col. Memória
e Sociedade, p. 107- 132.
BARTHES, Roland – Mitologias. Lisboa, Edições 70, 1988, Col. Signos (2), p. 195-197.

16 - BARTHES, Roland -  Elementos de semiologia. Lisboa, Edições 70, 1988 Col. Signos
(2), p. 25.
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instituição, em relação ao qual a sociedade (ou certos estratos dela) tem
de se submeter se quiser receber e, sobretudo, entender certos sentidos.
É nesta perspectiva que o autor considera o discurso institucional e, no
nosso caso concreto, o discurso político-partidário, como uma espécie de
língua que, num grau absoluto, seria desprovida da experiência da fala:
uma língua elaborada, instituída artificial e unilateralmente por um grupo
de decisão. Num tal contexto, as palavras, gestos, objectos, imagens, etc.,
adquirem então, abruptamente, significados distintos daqueles que
habitualmente apresentavam. Tal como encontramos no sistema da moda
enunciados do tipo “as toilettes da cidade pontilham-se de branco“17 (que
deverá ser entendido da seguinte maneira: o ‘fashion group’ decretou
verbalmente pela língua portuguesa, que nesta estação os pontos brancos
numa toilette são o significante vestimentar do significado «cidade») o mesmo
ocorre no discurso político-partidário. Os enunciados “PCP, o partido dos
trabalhadores e da resistência antifascista”18 e “(...) a acção de grupos
provocadores fascistas em que é notória a participação de elementos do
PPD e do CDS, deslocando-se de terra em terra, fomentando incidentes
e desencadeando violências de toda a ordem não pode ser confundida com
descontentamento popular”19 deverão ser interpretados da seguinte forma:
o PCP autodenomina-se verbalmente como o significante dos «trabalhadores
e da resistência antifascista». E, porém, ‘PCP’ numa perspectiva verbal e
literal, é somente o significante do «Partido Comunista Português». Da mesma
forma, o MDP-CDE não considera as siglas do PPD e do CDS respectivamente
como significantes do «Partido Popular Democrático» ou do «Centro
Democrático Social», mas de outros significados logo-tecnicamente decretados
numa perspectiva verbal: «partidos cujos elementos integram grupos de
provocadores fascistas que concretizam actividades de fomento de incidentes
e de violência não devendo ser confundidas com descontentamento popular».

Curiosamente, alguns capítulos mais à frente, o autor corrige
parcialmente este ponto de vista, relativizando-o. No capítulo referente à
impulsão e à censura20, Jean-Louis Calvet, a propósito da forma como os
slogans políticos são transmitidos e colectivamente apropriados pelos cidadãos

_______________________________
17 - BARTHES, Roland – O sistema da moda. Lisboa, Edições 70, 1981 Col. Signos

(32), p. 62.
18 - PCP - O Partido dos trabalhadores e da resistência antifascista/ PARTIDO COMUNISTA

PORTUGUÊS. S.l, PCP, 1974, Offset, 98x68cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
19 - MDP-CDE – DERROTEMOS A REACÇÃO!/ MDP/CDE. S.l., MDP-CDE, 1975, Offset,

43x31cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
20 - CALVET, Jean-Louis – La production révolutionnaire, p. 51-56.
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que participam nas manifestações e nas marchas, reconhece que “dans une
manifestation, certains slogans sont difusés par voie de presse ou de tract,
puis proposés au mégaphone: c‘est là l’impulsion originelle, de type
bureaucratique, face à laquelle les manifestants vont se déterminer. Et
l’expérience montre que tous les slogans ne sont pas également reçus, que
certains sont même refusés: c’est la censure. Mais dans la même manifestation
il arrive qu’ici ou là fusent des noveaux slogans, entièrement originaux
ou parasitant les slogans officiels, les détournant” 21. Por outras palavras,
e baseando-nos de novo em Barthes: a dimensão logo-técnica do discurso
institucional não é tão unilateral, artificial e burocrática como à primeira
vista poderia parecer. A sociedade, considerada nesta perspectiva como uma
comunidade linguística, embora remetida para um papel secundarizado, não
prescinde do poder de determinar a aceitabilidade e os contornos desta
produção discursiva (e, no limite, a legitimidade dos objectivos institucionais
que lhe estão subjacentes). Isto acontece por três ordens principais de  razões:
a primeira, relativamente implícita na citação de Calvet, reside no facto
de que, a partir do momento em que a linguagem logo-técnica circula numa
comunidade linguística, o controle da sua ‘pureza’ por parte do grupo de
decisão deixa de ser possível. A linguagem logo-técnica passa a estar
submetida a leis que nada têm em comum com as que presidiram à sua
concepção22. A segunda razão prende-se com o facto de a sociedade poder
recusar esse discurso por vários motivos. Por exemplo, devido ao facto
de apresentar interesses incompatíveis aos da instituição, ou do contexto
comunicacional, no âmbito do qual o sentido logo-técnico foi transmitido,
não ter sido o mais adequado, tendo assim interferido na sua inteligibilidade.
Ignorando, voluntária ou involuntariamente,  a dimensão prescritiva do sentido
que é logo-tecnicamente transmitido, a sociedade continua obstinadamente
a interpretar os signos a partir dos seus significados anteriores, descobrindo-
-se subitamente incapacitada para entender que eles passaram a significar
– por uma espécie de decreto – conceitos totalmente distintos (por exemplo,
continua a considerar as siglas do ‘PCP’ como significantes do «Partido
Comunista Português» ou a interpretar as imagens de uma foice e de um
martelo cruzados, como representações pictóricas de «ferramentas» e não
como significantes objectais – veiculados por imagens - de uma «identidade
institucional»). Finalmente, a terceira razão relaciona-se com a existência
de valores socialmente vigentes (Barthes designa-os por ‘ideologia’ nos
Elementos de Semiologia) que determinam os limites do discurso institucional
_______________________________
21 - Idem, p.55-56.
22 - SAUSSURE, Ferdinand de, - Curso de linguística geral, p. 137.
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submetendo-os a tabus que tanto intervêm na concepção, como na produção.
Neste fenómeno vislumbramos uma interessante interpenetração da semiótica
com a sociologia e a antropologia: a produção discursiva, a inovação
linguística é manifestamente determinada por constrangimentos que “remetem
por sua vez para um sentido final, de natureza antropológica”23.

Prossigamos ainda com Jean-Louis Calvet, por considerarmos que
este autor é essencial para formulação do nosso paradigma teórico.
Efectivamente, ao opor a produção discursiva concretizada mais ou menos
espontaneamente pela sociedade política, à comunicação propangandística
e instrumental da instituição social ou política, por intermédio de um discurso
logo-técnico e burocrático, está, mais ou menos implicitamente, a integrar
este tipo de produção discursiva num paradigma comunicacional
extremamente linear e mecanicista, baseado na lógica dos efeitos. Na sua
dimensão mais elementar, antevêem-se aqui, numa perspectiva essencialmente
de causa/efeito, as teorias lineares e hipordérmicas da comunicação24, num
âmbito meramente técnico, o modelo de Shannon e Weaver ou, numa
perspectiva das funções exercidas pela comunicação, o de Lasswell25 através
da famosa questão-programa formulada na década de quarenta: quem diz
o quê, através de que canal, a quem e com que efeitos. Todos estes modelos
apresentam características comuns patentes no facto de assentarem numa
espécie de estrita divisão do trabalho comunicacional: “autónomos, cada
um dos elementos da cadeia de comunicação poderia merecer um estudo
próprio”26. Por outro lado, existe uma implícita imutabilidade dos
_______________________________
23 - BARTHES, Roland - Elementos de semiologia, p. 27.
24 - A este propósito e numa perspectiva exclusivamente política, cf. – TCHAKHOTINE, Serge

- Le viol des foules par la propagande politique. Paris, Gallimard, 1952.
Encontra-se publicado um capítulo deste livro na colectânea “Sociologia de la comunicación
de massas” editada por M. de Moragas com o título “El secreto del éxito de Hitler: la
violencia psíquica”.
TCHAKHOTINE, Serge – Le viol des foules par la propagande politique. Paris, Gallimard,
1952.
TCHAKHOTINE, Serge - “El secreto del éxito de Hitler: la violencia psíquica” in:
MORAGAS, M. de (Ed.)- Sociologia de la comunicación de masas, 3ª Ed.. Barcelona,,
Editorial Gustavo Gili, 1993, Vol. III- Propaganda política y opinión pública, p. 154-191.

25 - SHANNON e WEAVER – The Matematical Theory of Communication. University
of Illinois Press, 1949; LASSWELL, Harold D. - “The structure and function of
communication in society” in BRYSON, Lyman (org.) -  The communication of ideas.
Nova Yorque, Institute for Religious and Social Studies, 1948, citado por: LITTLEJOHN
Stephen – Fundamentos teóricos da comunicação humana. Rio de Janeiro, Editora
Guanabara, 1988, p. 156 e 321.

26 - REBELO, José – O discurso do jornal. O como e o porquê. Lisboa, Editorial Notícias,
2000, Col. Media&Sociedade (9), p. 56.
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intervenientes no processo comunicacional: o emissor, apresentando uma
determinada intencionalidade comunicacional, transmite uma mensagem,
recorrendo a um transmissor com capacidade de a transformar num sinal
transmissível, sendo este veiculado através de um  canal, para um
descodificador que recupera a mensagem inicial que só então é recebida
por alguém (ou alguma coisa). No âmbito de cada processo comunicacional,
as entidades não se modificam, o mesmo acontecendo com o próprio conteúdo
da mensagem (quando muito é afectado por interferências ou ‘ruídos’). Por
exemplo, o emissor será sempre emissor. A sua transformação em receptor
(ou a modificação dalgumas das entidades anteriormente inventariadas)
implica necessariamente um novo processo comunicacional.

Em complemento a estes paradigmas, concebemos a comunicação
institucional (independentemente do seu tipo) integrada num modelo mais
flexível e amplo27sem que, por isso mesmo, o carácter funcional e instrumental
da produção discursiva fique abalado. Com excepção de uma predeterminação
de certos objectivos institucionais, que só são concretizáveis a partir do
discurso e que concebemos como um dado constante, defendemos a
viabilidade de um modelo comunicacional que pondere o facto de as
intencionalidades comunicacionais subjacentes aos interlocutores, as
mensagens que eles trocam e até os canais de transmissão que exploram
para esse efeito, poderem ser passíveis de modificação no âmbito do próprio
processo comunicacional. Exceptuando os objectivos de natureza institucional
que são inquestionáveis, imutáveis, ou muito pouco elásticos (porque estão
intimamente relacionados com a própria razão de ser da instituição social)
e que, inevitavelmente, irão determinar a natureza das relações entre o emissor
e o receptor (relações essas que são essencialmente de interesse, isto é,
de conveniência), as intencionalidades comunicacionais, a própria natureza
da mensagem e a forma como é difundida torna-se mais complexa e
‘problemática’ por natureza, isto é, potencialmente sujeita a mais erros,
adaptações e revisões. Quer isto significar que ela pode sofrer alterações
radicais (interferências, mas também modificações, rupturas, avanços e
recuos) ao longo do próprio processo de comunicação, por vezes sob a
influência do contexto outras, da própria conduta do receptor que é também

_______________________________
27 - Esta amplitude determina que, no âmbito do mesmo processo comunicacional, o emissor

também pode ser receptor (quando recebe mensagens e reacções - dotadas de natureza
significante - por parte do sujeito que entretanto tinha recebido a mensagem), o canal
pode ser alterado (por exemplo, o emissor pode enviar mensagens simultaneamente através
de cartazes ou de panfletos, artigos de jornal, ou filmes), o mesmo acontecendo com
a natureza das mensagens, cuja singularidade se pode modificar de acordo com o contexto
comunicacional, as reacções do receptor e as especificidades tecnológicas do canal.



46

O Cartaz Partidário em Portugal (1974-1975)

uma parte interessada. Este pormenor é significativo do facto de o sentido
ser uma realidade que se vai construindo progressivamente a partir das
maneiras e das condições concretas de transmissão. O sucesso e a eficácia
do processo comunicacional, a configuração semiótica da mensagem deverá
resultar, então, de uma simbiose dos sujeitos de comunicação que intervêm
no processo, simbiose essa que é sempre contingente, porque as relações
entre esses sujeitos estão sempre em formação e transformação permanente.
Podemos mesmo considerar, a partir deste quadro conceptual, que as
mensagens não são realidades imutáveis, dados que se transmitem, mas
entidades que se vão construindo no âmbito do processo de comunicação.

É por referência a este paradigma comunicacional, estratégico e
instrumental, mas nada burocrático, pelo contrário assumidamente processual,
amplo, heterogéneo e, por vezes, problemático, ambíguo ou contraditório,
que iremos analisar a especificidade do discurso partidário transmitido pelo
cartaz durante o período imediatamente posterior ao pós 25 de Abril.

Temos vindo a salientar o facto de a produção discursiva decorrente
entre Abril 1974 e a totalidade do ano de 1975 ser caracterizada por duas
dimensões distintas: por um lado, deparámo-nos com uma produção discursiva
da sociedade civil, pautada essencialmente por uma espécie de redescoberta
da liberdade de expressão; pelo outro, com a das instituições então emergentes,
produto do restabelecimento das liberdades de associação. Constatámos,
igualmente, a existência de diferenças substanciais nestes dois regimes de
produção discursiva no pós 25 de Abril. Independentemente do facto de
serem ambos caracterizados por uma dimensão pública, quer no que diz
respeito à produção, quer à recepção, salientamos as disparidades existentes
ao nível dos canais. O discurso da sociedade é um discurso espontâneo
baseado em canais de ‘baixo alcance’, isto é, cujas mensagens são transmitidas
para segmentos relativamente restritos e homogéneos de públicos-alvo. É
a balada entoada no espectáculo, que não ultrapassa os limites do espaço
da plateia; o discurso da manifestação, que embate das paredes do pavilhão;
é a palavra de ordem entoada na marcha política, que fica confinada ao
trajecto efectuado pelos manifestantes; é a inscrição e o graffiti ‘artesanal’
pichados na parede, lidos e apreciados somente por alguns transeuntes. Em
contrapartida, a produção discursiva das instituições sociais então emergentes
explora canais de ‘alto alcance’ com vista a abrangerem segmentos de públicos
mais amplos e heterogéneos. São meios de comunicação de massa, entre
os quais se integra o cartaz, o panfleto, o jornal, etc., envolvendo recursos
(técnicos, humanos e materiais) que não estão facilmente à disposição do
indivíduo comum. Esta necessidade está intimamente relacionada com o
facto de a instituição social ter de apresentar um nível mínimo de notoriedade,
implantação e influência na sociedade para poder ser viável.
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A associação entre os meios de comunicação de massa e a emergência
de novas instituições sociais levou à necessidade de considerar, à partida,
que o discurso veiculado pelo cartaz do pós 25 de Abril apresenta, assim,
uma dimensão essencialmente institucional. Por outro lado, no âmbito da
variedade de instituições sociais então emergentes, seleccionamos para objecto
de análise o discurso veiculado por aquelas que apresentam uma
especificidade político-partidária. Esta opção está relacionada com a
reestruturação do campo político que passou a ser caracterizado por uma
nova estrutura, valores e regime de funcionamento pautados, sobretudo,
pelo restabelecimento das liberdades de expressão e de associação e pela
instauração de um regime marcado pela competitividade política.

Existem principalmente duas ordens de razões para a restrição do
nosso objecto de análise. A primeira é de ordem sócio-histórica e a segunda,
de natureza metodológica.

As razões de natureza sócio-histórica prendem-se com o facto de se
considerar coincidente o período de análise com o período de implementação
do regime democrático. Trata-se de um período de regularização da estrutura
do campo político, nomeadamente dos seus valores e dos seus protagonistas
em relação aos quais as instituições político-partidárias se assumem como
uma realidade incontornável. Torna-se, por isso mesmo, interessante reflectir
até que ponto o discurso transmitido pelos cartazes políticos é revelador
de um processo de ‘institucionalização’, isto é, de consagração de um partido
político, considerado como um tipo concreto de instituição social dotada
de uma identidade, singularidade e actuação específicas que são reconhecidas
(pelo menos por alguns sectores da sociedade civil) como social e
politicamente legítimas. E tudo isto num quadro temporal, em que tudo
foi possível, em que todas as possibilidades de devir político estiveram
em aberto.

Por outro lado, do ponto de vista histórico, percebe-se pelos trabalhos
de alguns historiadores que se debruçaram sobre este e outros períodos
da história recente - com destaque para Medeiros Ferreira28 (que também
foi um protagonista histórico de alguns acontecimentos que se reportam
ao período de análise) - que o período decorrente entre o 25 de Abril de
1974 e 31 de Dezembro de 1975 (prolongando-se eventualmente até ao
25 de Abril de 1976, data das eleições legislativas), foi um período de

_______________________________
28 - MATTOSO, José (Dir) e FERREIRA, José Medeiros de (Coord.) -  História de Portugal.

Portugal em transe. Lisboa, Editorial Estampa, 1994, Vol.8.
FERREIRA, José Medeiros de - “25 de Abril de 1974: Uma revolução imperfeita”
in: Revista de História das Ideias. Coimbra, Faculdade de Letras, 1985, Vol. 7, p.
391-426.
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afirmação institucional que se caracterizou por uma tensão permanente entre
dinâmicas sócio-políticas existentes ao nível da cultura, da economia, do
trabalho, da habitação, etc. e dinâmicas inerentes a instituições políticas
– com especial relevo para as de natureza político-partidária - que, por
razões de afirmação institucional no processo revolucionário e na estrutura
do recém formado campo político democrático, as procuravam influenciar
ou conduzir. Passa-se a apresentar alguns exemplos que contribuem para
confirmar esta tese.

É certo que o período revolucionário resultou de fenómenos de
dinâmicas sociais e económicas aparentemente espontâneas, integradas
naquilo que genericamente já se designou por ‘Poder Popular’29. Entre elas,
salienta-se, no sector da habitação, as ocupações de casas e as experiências
de auto-gestão e auto-administração das populações dos problemas locais,
através dos denominados ‘comités de ocupantes’; no sector laboral, o
aparecimento das ‘comissões de trabalhadores’ e as reivindicações de natureza
igualitária e autogestionária; e na política agrícola, a primeira fase das
ocupações integradas no fenómeno da Reforma Agrária30. Porém,
consideramos não ser possível reflectir sobre o fenómeno do ‘Poder Popular’
sem a faceta político-institucional que o complementou, isto é, sem a
componente das organizações políticas e político-partidárias e a maneira
como elas o tentaram condicionar, influenciar ou liderar. Por outras palavras:
parece-nos que a especificidade revolucionária do ‘Poder Popular’ só numa
fase embrionária, correspondente aos primeiros meses do pós 25 de Abril
de 1974, é que apresenta uma componente tendencialmente social,
representando, de certa forma, uma experiência de implementação de formas
de participação política directa. Cedo, estas dinâmicas sócio-políticas são
mediadas e dinamizadas ora pelo MFA, ora por organizações político-partidárias
interessadas em liderar movimentos de massas com o objectivo de implementar
programas revolucionários ou de ocupar lugares chave na hierarquia do
novo campo político. Geralmente, essas organizações políticas
autodenominam-se de esquerda ao ponto de se considerar que os fenómenos
adquiriram um carácter “classicamente bolchevista”31. Este protagonismo
de algumas instituições políticas está patente, no sector da habitação, nas
oposições entre os já referidos ‘comités de ocupantes’ e as ‘comissões de
moradores’ concebidas como órgãos de gestão popular “próximos das
_______________________________
29 - VIEIRA, M.; OLIVEIRA, D. - O Poder popular em Portugal. Coimbra, Centelha

1976, (2), 107 p..
30 - MATTOSO, José (Dir) e FERREIRA, José Medeiros de (Coord.) - História de Portugal.

Portugal em transe, Vol. 8, p. 107-129.
31 - Idem, p. 106.
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administrativas juntas de freguesia, de influência do MDP-CDE e do PCP32.
O mesmo acontece em 1975, com a condenação das ‘comissões de
moradores’, a propósito de certos critérios de ocupação de casas que são
consideradas como ocupações selvagens. Tal condenação mais não esconde
do que a luta institucional entre o PCP e outras instituições de vocação
político-partidária, nomeadamente a União Democrática Popular (UDP),
fortemente activa neste domínio, sobretudo nas zonas mais degradadas da
cidade de Lisboa.

Nas empresas, também a ‘institucionalização’ do ‘Poder Popular’ se
faz sentir, sobretudo através da influência do PCP. Tal influência é visível
logo nos dias posteriores ao 25 de Abril, período de intensa agitação
reivindicativa no sector laboral. Para além do reconhecimento de uma
multiplicidade de sindicatos, de direitos e regalias dos trabalhadores, o País
é atingido por um ‘frenesim’ reivindicativo caracterizado por uma vaga
generalizada de greves, condenadas pelo PCP e pela Intersindical, que, naquele
período, pretendia ser reconhecida como a única central sindical. Se essas
greves varreram o País de norte a sul, as zonas densamente industrializadas
do Seixal, Barreiro e da Moita não foram, curiosamente, afectadas. Ricardo
Durão, no ‘Relatório de actividades como delegado no extinto Ministério
das Corporações e Segurança Social’33, adianta a explicação de tal se ter
ficado a dever ao facto daquela zona estar tradicionalmente mais ligada
ao PCP, “adoptando, portanto, a respectiva disciplina, definida em comunicado
saído nos jornais”. As próprias experiências de autogestão nas empresas
e as actividades desempenhadas pelas ‘comissões de trabalhadores’ também
sofreram as influências das instituições políticas, com destaque, mais uma
vez, para o PCP. A liderança e o enquadramento destes fenómenos por
este partido fez-se sentir através da Intersindical e, posteriormente, em Junho
de 1975, através da criação de órgãos de poder comunista dentro das empresas,
os denominados ‘comités de defesa da revolução’. Mas não foi só o PCP
que procurou controlar as novas dinâmicas existentes no sector laboral.
O PS, a UDP e alguns grupos alegadamente de ‘extrema esquerda’ também
desempenharam um papel fundamental nos processos de transferência de
poder de decisão e administração das empresas, no âmbito de medidas
integradas no modelo de autogestão e, quase sempre, através das comissões
de trabalhadores34.

_______________________________
32 - Ibidem, p. 107.
33 - Ibidem, p. 44.
34 - Ibidem, p. 110.
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É, porém, no sector agrícola, nomeadamente em relação à Reforma
Agrária, que as interferências das instituições político-partidárias mais se
fizeram sentir. Com excepção de um momento claramente localizado no
espaço e no tempo histórico, caracterizado por ocupações de herdades por
trabalhadores e alugadores de máquinas agrícolas sem trabalho, tal como
já foi referido, a Reforma Agrária rapidamente adquiriu um carácter
institucionalizado, primeiro, através dos sindicatos agrícolas e, depois, pelas
organizações político-partidárias que lhe deram, já não um carácter hesitante,
esporádico, mas um sentido programático que visava a alteração das relações
de propriedade e de produção. Entre estas instituições estiveram a UDP
e o PCP empenhados em imprimir uma dinâmica revolucionária - mas
convenientemente mediada numa base institucional -  a este fenómeno social.
António Barreto sintetiza os resultados desta institucionalização:

“A polarização social era nítida: um objecto, a terra; uma classe, os
proletários rurais; uma região, o Alentejo; um dirigente, o Partido
Comunista; uma organização de massas, o Sindicato dos Trabalhadores
Agrícolas; um inimigo, os proprietários das terras.”35

(o sublinhado é nosso)

Consideramos estes exemplos suficientemente pertinentes para ilustrar
a dicotomia entre dinâmicas sócio-políticas e o protagonismo institucional,
estando interessados em reflectir de que forma o discurso das instituições
políticas denota não só um protagonismo institucional, como também a
dicotomia instituição política/sociedade civil.

Esta foi a primeira razão pela qual se optou por escolher o discurso
do pós 25 de Abril das instituições políticas, nomeadamente as de vocação
político-partidária, para objecto de análise. Passa-se agora para a segunda
razão que é de ordem exclusivamente metodológica. Prende-se com a ausência
de um corpus de análise suficientemente representativo de um discurso
político emitido a partir da sociedade civil, relativo ao período pós
revolucionário. A juntar a este facto, do ponto de vista bibliográfico não
abundam obras de reflexão sobre a pichagem e o mural político produzido
espontaneamente, ou integrado nos movimentos artísticos de arte popular.
Foram recenseados alguns artigos sobre esta temática, mas cuja abordagem

_______________________________
35 - BARRETO, António - «Reforma agrária e revolução em Portugal» in: BAPTISTA,

Mário Coelho - Portugal. O sistema político e constitucional, 1974-1987. Lisboa,
Instituto de Ciências Sociais, 1989, p. 463, citado por MATTOSO, José (Dir) e
FERREIRA, José Medeiros de (Coord.) – Ibidem, p. 127.
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é parcelar ou relativamente ligeira36. Quanto a cartazes espontânea e
anonimamente produzidos por intermédio de processos relativamente
artesanais (como é o caso da serigrafia e do escantilhão) que pudessem
ser analisados, perderam-se no pó dos arquivos de centros de documentação
ou de colecções particulares, não existem, ou, então, apresentam uma
dimensão puramente marginal. Ao contrário dos cartazes anónimos produzidos
pelo ‘Atelier d’Art Populaire’ durante os acontecimentos do ‘Maio de 1968’,
consideramos que a singularidade do cartaz político português do pós 25
de Abril assenta numa componente assumidamente político-institucional.
Paralelamente, com excepção de alguma produção cartazística do PCP e
da produção iconográfica do Movimento Revolucionário do Partido do
Proletariado  - MRPP (cartazes, mas sobretudo jornais de parede e murais),
não se descortina o componente da produção contínua, de reacção e
comentário imediato ao acontecimento político, que foi uma das características
mais marcantes da produção cartazística do Maio de 1968.

Determinado o objecto de estudo – a análise, numa perspectiva
semiótica, da produção discursiva da instituição de natureza político-partidária
veiculada pelo cartaz durante o período imediatamente posterior ao pós
25 de Abril - deparámo-nos com um problema importante: a necessidade
de definir critérios claros que nos possibilitassem reconhecer uma instituição
social como apresentando uma especificidade político-partidária. Este é um
problema que apresenta claras implicações de natureza metodológica, na
medida em que interfere na constituição do corpus de análise semiótica.
Por outro lado, consideramos que a sua resolução só pode ser concretizada
por uma clarificação do que consideramos por ‘partido político’ e por
_______________________________
36 - Em relação a esta temática destaca-se o artigo de Rui Mário Gonçalves “A arte liberta”,

publicado na revista “Vida Mundial” subordinada às comemorações do 25º aniversário
da Revolução de Abril. Para o tema da pichagem  política volta-se a destacar  o
artigo de E. M. de Melo e Castro “Pode-se escrever com isto”, publicado na revista
“Colóquio Artes”. Salienta-se também a antologia de pichagens do pós 25 de Abril,
“As paredes da liberdade”. Referencia-se, adicionalmente, um artigo da autoria de
Diogo Pires Aurélio, publicado na revista ‘Camões’ sobre os discursos utópicos dos
murais do pós 25 de Abril, mas sem uma preocupação de índole histórica (datas
de criação) e geográfica (locais de produção) e sem a pretensão de caracterizar e
distinguir a génese do mural político de carácter mais espontâneo ou artístico, daquele
que é declaradamente político-partidário.
GONÇALVES, Rui Mário – “A arte liberta” in: Vida Mundial. Lisboa, Publicultura,
Abril de 1999, (15), p. 82-88.
As paredes da liberdade. Lisboa,  Editorial Teorema, 1974 Col. Lobo Mau.
AURÉLIO, Diogo Pires – “Mitos, murais e muros” in: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS/INSTITUTO CAMÕES – Camões – Revista de letras e culturas
lusófonas. 25 de Abril. A revolução dos cravos, p. 83-89.
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‘instituição de vocação político-partidária’. Trata-se de uma matéria que,
não obstante ser marginal a uma investigação semiótica, está intimamente
relacionada como ela.

Pela definição de ‘partido político’ e ‘instituição de vocação
político-partidária’, conseguiremos determinar critérios que nos possibilitarão
distinguir, na substancial diversidade de instituições sociais que editaram
cartazes durante o período de análise, apenas as que apresentam uma certa
especificidade que nos interessa ponderar para os nossos objectivos de estudo.
Explicando por outras palavras: pretendemos conceber princípios adequados
através dos quais conseguiremos distinguir certos ‘emissores’ (os ‘partidos’
ou as ‘instituições de vocação político-partidária’) de forma a conseguirmos
analisar a especificidade das mensagens que transmitem para certos receptores
(a sociedade política de uma forma genérica), por intermédio de um canal
(o cartaz), com o propósito de concretizar determinados objectivos que são
inerentes à sua especificidade institucional.

I.2 – Critérios metodológicos
A pretensão de analisar o discurso político de natureza político-partidária,

veiculado pelo cartaz produzido no período imediatamente posterior ao 25
de Abril de 1974, radica na problemática, já anteriormente referida, que assenta
na necessidade de descobrir critérios fiáveis que nos possibilitem organizar
um corpus de análise suficientemente representativo de um discurso institucional
de natureza político-partidária transmitido pelo cartaz.

Voltemos a formular a problemática com que então nos deparámos,
só que desta vez de uma forma mais detalhada. Antes de mais, quais os
critérios a adoptar para seleccionar para análise um determinado cartaz, segundo
o argumento de que ele apresenta uma especificidade institucional e
simultaneamente, excluir outro, por não apresentar essa característica? Por
outro lado, sabendo-se que existem cartazes das mais variadas instituições
sociais (comerciais, culturais, sindicais, etc.), como reconhecer nessa
especificidade institucional uma natureza estritamente político-partidária? Esta
questão é pertinente, pois implica explicitar os princípios segundo os quais
é possível integrar no corpus de análise semiótica um determinado cartaz
e, ao mesmo tempo, recusar outro, pelo facto de, não obstante poder transmitir
uma mensagem política, ela ter sido produzida por uma instituição que não
apresenta uma vocação político-partidária (é o caso, por exemplo, de um
sindicato, de uma câmara municipal, de uma associação cultural, etc.).

Responder a estas questões implica, primeiro, definir o que se considera
por instituição político-partidária (‘partido político’) e, só depois, estabelecer
os critérios que o discurso do cartaz deve reflectir para que possa ser
considerado como produzido por uma instituição de tal índole.
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I.2.1 - Delimitação do corpus  a partir da noção de ‘vocação político-partidária’
Em relação à definição de instituição político-partidária, optou-se por

recusar o critério do reconhecimento oficial da instituição enquanto ‘partido
político’, por se  considerar que esse reconhecimento não é ilustrativo do
dinamismo político- institucional existente no pós 25 de Abril e que é uma
consequência directa do restabelecimento das liberdades de associação e,
simultaneamente, do compromisso assumido pelo MFA de implementar um
regime democrático pluripartidário. Se não fosse assim, seriam apenas
analisados os cartazes que tivessem sido produzidos por 13 instituições
político-partidárias – as que foram reconhecidas oficialmente pelo Supremo
Tribunal de Justiça no início do ano de 197537. Em vez disso, preferiu-
-se partir daquilo que concebemos por ‘vocação político-partidária’, por
considerarmos que este critério é o que melhor se adequa à elevada
fragmentação registada no espectro político-institucional durante o período
imediatamente posterior ao 25 de Abril de 1974.

Sobre o conceito de ‘vocação partidária’ e de ‘partido político’,
recorremos aos critérios de Joseph Lapalombara e Myron Weinar para
qualificar uma instituição social como ‘partido político’38. Segundo estes
autores, uma determinada instituição social só é considerada como um partido
político quando satisfaz simultaneamente os seguintes quatro requisitos: a
permanência, a organização, a vontade deliberada de exercer o poder e
a pretensão de angariar adesões e apoio popular.

No que diz respeito ao primeiro requisito, segundo o qual a instituição
deve apresentar uma duração superior ao tempo de vida do seu fundador,

_______________________________
37 - Este partidos são o Centro Democrático Social – CDS (24-1-75); Frente Socialista

Popular – FSP  (28-2-75); Movimento Democrático Português/Comissão
Democrática Eleitoral – MDP/CDE (7-2-75); Movimento de Esquerda Socialista
– MES (26-2-75); Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado – MRPP
(26-2-75); Partido Comunista Português – PCP (11-1-75); Partido da Democracia
Cristã – PDC (19-2-75); Partido Popular Democrático – PPD (29-1-75); Partido
Popular Monárquico- PM (27-2-75); Partido Socialista – PS (12-2-75); Partido
da Unidade Popular – PUP (28-2-75); Partido Trabalhista- PT (26-2-75) e União
Democrática Popular – UDP (19-2-75).
Todas estas datas referem-se à notificação do despacho emanado pelo Presidente do
Supremo Tribunal de Justiça que autorizou o registo do respectivo partido.
Antes do Tribunal Constitucional ter iniciado as suas funções em 1982, era o Supremo
Tribunal de Justiça o órgão com competência para o reconhecimento oficial dos partidos.

38 - LAPALOMBARA, Joseph e WEINAR, Myron – “The original developement of political
parties” in: CHARLOT, Jean (Coord.) - Os partidos políticos. Brasília, Editora
Universidade de Brasília, 1982, Col. Pensamento Político,  p. 19-20.
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as instituições políticas emergentes a partir do pós 25 de Abril cumprem-
-o insatisfatoriamente39, como é óbvio. Todavia, é preciso relativizar este
critério. O 25 de Abril de 1974 teve por consequência a implementação
do multipartidarismo e da competitividade política, pelo que é natural que
este período seja caracterizado por uma substancial efemeridade institucional.
Tal efemeridade reflecte somente as adaptações das instituições político-partidárias
em relação às suas bases de representatividade social e, simultaneamente, os
ajustes, em termos de defesa de uma singularidade ideológica e de um programa
original (ou suficientemente diferenciado) de acção política.

O segundo critério que as instituições políticas têm de cumprir,
relaciona-se com a estrutura organizacional: a instituição política, para ser
considerada um partido, necessita de apresentar uma organização completa,
a nível central, regional, local e por zona. A este propósito, passa-se a
apresentar o exemplo do MRPP, por se considerar como paradigmático de
uma instituição política com uma organização completa.

A estrutura organizativa do MRPP é composta por três níveis: o central,
constituído pelo secretariado geral, os comités permanentes e executivos
e os departamentos centrais responsáveis, a nível nacional, por determinadas
áreas de actuação política (que, neste caso particular, vão desde a área
da juventude às das relações internacionais, passando pela cultura e pela
propaganda); o nível regional/local em que, por questões de implantação
e militância política, o território nacional está divido por zonas - ‘Zona
Ribeiro Santos’, a norte do Douro; ‘Zona Engels’, de uma forma geral,
correspondente aos distritos das Beiras; ‘Zona Stalin’, abrangendo
maioritariamente o distrito de Santarém; ‘Zona Karl Marx’, correspondente
à área metropolitana de Lisboa; ‘Zona Mao Tsé Tung’, relativa a Setúbal;

_______________________________
39 - Esta constatação tem por base as seguintes fontes documentais:

SANTOS, Boaventura de Sousa; CRUZEIRO, Maria Manuela; COIMBRA, Maria
Natércia – O pulsar da revolução.
MATTOSO, José (Dir) e FERREIRA, José Medeiros de (Coord.) -  História de Portugal.
Portugal em transe. Lisboa, Editorial Estampa, 1994, Vol.8.
Para além destes dois livros foram igualmente consultados os jornais da época e
recolhidos os depoimentos de alguns funcionários partidários. É o caso dos senhores
Casimiro e João Silva da UDP e António Alves do MRPP.
Reportámo-nos também à homepage do Centro de Documentação 25 de Abril (http:/
/www.uc.pt/cd25a/), no que diz respeito às páginas relativas às ‘biografias’ sumariadas
e alargadas dos partidos políticos que foram oficializados pela Comissão Constitucional
no início de 1975. Tais biografias baseiam-se, por sua vez, em artigos publicados
na ‘Revista Eleições’ editada pelo Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo
Eleitoral afecto ao Ministério da Administração Interna.
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‘Zona Hoch Min’, referente ao Alentejo. São consideradas também como
zonas de actuação partidária, as regiões do Algarve, Açores, Madeira
e os círculos da emigração - França, Holanda e Canadá, entre outros
países -, mas sem qualquer denominação particular. De salientar que cada
zona regional e cada local dessa região possui os seus próprios comités
que reproduzem, mais ou menos fielmente, a estrutura departamental do
comité central. Por sua vez, as áreas locais subdividem-se em células
locais, compostas, no mínimo, por três militantes com implantação nas
fábricas, nos quartéis, sindicatos, etc; abaixo do nível das células, existem
os núcleos compostos por militantes e por simpatizantes. Constata-se,
portanto, um tipo de implantação típica do partido de massas, isto é, do
partido que, segundo Maurice Duverger40, procura captar adeptos que
assegurem, antes de mais, a sua viabilidade financeira (e nesta medida
apresentam um tipo de organização que é distinta dos denominados partidos
de quadros) e ao mesmo tempo proceder a uma socialização política, à
criação de uma elite.

A avaliar pela efemeridade histórica de algumas instituições políticas,
não é legítimo considerar que todas elas apresentassem uma estrutura tão
organizada como a do MRPP, pelo que cumprem insatisfatoriamente o critério
da organização completa, incluindo à escala local. Há, todavia, que
destacar a existência de instituições políticas alegadamente de actuação
‘contra-revolucionária’, caracterizadas simultaneamente por uma vertente
política (Movimento Democrático para a Libertação de Portugal - MDLP)
e armada (Exército de Libertação de Portugal - ELP e outros grupos como
é o caso, por exemplo, do Movimento Maria da Fonte) que, devido ao
protagonismo alcançado no chamado ‘Verão Quente de 75’, à cobertura
legal a partir de Espanha e ao apoio dos serviços secretos de França41,
indicia a existência de uma estrutura organizativa relativamente desenvolvida,
mas cuja especificidade é militar.

O terceiro requisito que as instituições têm de satisfazer relaciona-
-se com a vontade deliberada de angariar o apoio popular que lhes permita,
a nível interno, contribuir para o autofinanciamento da instituição e, a nível
externo, edificar uma base de representatividade suficientemente ampla que
possibilite atingir um determinado estatuto na hierarquia do campo político.
De salientar que esta vontade de angariação de apoios não deve ser ponderada

_______________________________
40 - CHARLOT, Jean (Coord.) - Os partidos políticos, p. 167.
41 - SANTOS, Boaventura de Sousa; CRUZEIRO, Maria Manuela; COIMBRA, Maria

Natércia – Idem, p. 172 e 174.
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somente numa perspectiva eleitoral, como se a instituição política fosse
um ‘catch all party’, um partido vocacionado para obter a maior implantação
possível a nível eleitoral; um partido político relativamente ‘asséptico’ do
ponto de vista ideológico, de forma a captar o apoio do maior número
possível de eleitores que possuem as mais diversas expectativas, interesses
e valores ideológicos.

Durante o período de análise, a persuasão política reflecte o período
revolucionário: por altura da campanha eleitoral para a Assembleia
Constituinte, a propaganda política concretiza-se tendo por quadro de
referência não só valores ideológicos que constituem o quadro de acção
das instituições políticas, mas também acontecimentos inscritos no próprio
processo revolucionário, em relação aos quais as instituições desenvolvem
pretensões de autoridade e discursos de legitimação. Nesses discursos
disseminados pelos mais variados meios de comunicação social e política,
inclusivamente pelos cartazes, o receptor sente que eles se dirigem mais
ao cidadão (“A esquerda revolucionária proletária deve esmagar esta
contra-corrente reaccionária, e, unindo a si a imensa maioria dos quadros
e das massas, atrever-se a travar mil combates diários para que o nosso
Partido não mude de cor, para que o povo não fique abandonado, para
que a classe operária não seja traída (...) Será que é de hesitar?”42) do
que ao eleitor (“votar é um acto livre e consciente. Social democracia”43;
“Tu decides votando”44), visando mobilizá-lo para a implementação de
programas de acção política que ultrapassam a dimensão mais restrita do
exercício do poder político (aquela que limita o exercício do poder aos
órgãos de soberania): “Reunir amplas assembleias de massa para erguer
os órgãos da vontade onde não existam; para varrer os dirigentes oportunistas
conciliadores e traidores  e eleger novos dirigentes para centralizar regional
e nacionalmente todos os órgãos de vontade popular”45. Através da linguagem,
as instituições políticas procuram captar, então, o apoio popular para a
implementação de programas globalizantes de intervenção política nas mais
variadas áreas da vida social:

_______________________________
42 - MRPP - APELO À ESQUERDA/ ESMAGUEMOS A CONTRA-CORRENTE

REVOLUCIONÁRIA!/ MRPP!. S.l., MRPP, 1975, Offset, 86x61. Arquivo: Comissão
Nacional de Eleições.

43 - PPD - VOTAR É UM ACTO LIVRE E CONSCIENTE/ SOCIAL-DEMOCRACIA/ PPD.
S.l.,PPD, [1975], Offset.

44 - PPD – TU DECIDES VOTANDO/ PPD. [Lisboa]., PPD, [1975], Offset, 63x44cm.
Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

45 - MRPP - VIVAM OS ÓRGÃOS DA VONTADE POPULAR/ MRPP. S,l., MRPP, 1975,
Offset, 85x61cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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“Ao longo de 17 meses de luta tudo aquilo que o povo conquistou
foi à custa da sua força e organização, seguindo o exemplo da classe
operária. As herdades dos latifundiários ocupadas pelos trabalhadores
rurais do sul. As casas que estavam vagas ocupadas pelos que dantes
viviam em barracas. A conquista da Rádio Renascença e do jornal
República que dantes serviam os patrões reaccionários. A organização
dos soldados e o saneamento de alguns oficiais fascistas. As comissões
de trabalhadores e de moradores. As assembleias democráticas que
o povo conseguiu pôr de pé. Foi o povo que conseguiu tudo isto
não foi nenhum governo que lho ofereceu”46.

Esta dimensão globalizante determina que, segundo Maurice Duverger,
as instituições político-partidárias apresentem uma especificidade
“autenticamente totalitarista”47 ou, segundo Sigmund Neumann, que reflectiu
sobre o grau de implantação que o partido pretende ter na comunidade,
uma especificidade relativamente integrativa48.

Por tudo o que foi já referido, considera-se que as instituições políticas
satisfazem o critério da pretensão de angariarem o maior consenso e
aceitabilidade em relação aos seus programas de actuação política.

Por fim, o último requisito diz respeito à própria essência do partido
político, enquanto organização social: a pretensão de autoridade, isto é,
a vontade deliberada do exercício do poder político. Segundo Joaquim
Aguiar49, é este o principal critério pelo qual o partido político adquire
uma vocação específica, uma especialização e uma diferenciação  em relação
a outras instituições sociais que satisfaçam eventualmente os critérios
anteriores, mas que não assumem publicamente a pretensão de uma
determinada autoridade política ou, então, se a assumem, ela apresenta um
cunho marcadamente sectorial. É o caso dos grupos de pressão e das clientelas,
dos sindicatos, das associações recreativas e culturais, das associações cívicas,
das comissões de trabalhadores e moradores, etc. que, apesar de poderem
desenvolver uma acção social de natureza política, se distinguem dos partidos
pelo carácter extremamente limitado das suas pretensões e pela ausência
de expectativas públicas em relação ao exercício efectivo do poder político.
_______________________________
46 - UDP- O POVO LUTA PELA DEMOCRACIA POPULAR/ UDP. S.l., UDP, 1975,

87x62cm. Arquivo: União Democrática Popular.
47 - CHARLOT, Jean (Coord.) -  Os partidos políticos, p. 168.
48 - NEUMANN, Sigmund -  “Partidos de representação individual e partidos de integração

social” in:  Idem, p. 173-175.
49 - AGUIAR, Joaquim – “As funções dos partidos nas sociedades modernas” in:  Análise

Social. Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1990, Vol.
XXV (107), p. 321 e ss.
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Foi tendo, principalmente, por referência o critério da pretensão de
autoridade política de natureza abrangente que se seleccionaram os cartazes
produzidos pelas instituições políticas.

Exceptuando os parâmetros relativos às pretensões de autoridade e
à manifestação de uma vontade deliberada de publicitarem a sua existência
e captarem apoios para  os seus programas de intervenção, reconhecemos
que algumas instituições políticas dificilmente podem ser consideradas como
partidos políticos, no sentido estrito do termo. Preferimos, então, considerá-
-las como instituições dotadas de uma ‘vocação partidária’. Instituições que
ainda não podem ser consideradas como partidos políticos mas que, em
contrapartida, estão num processo de ‘partidarização’, podendo evoluir
historicamente, transformando-se em partidos políticos, ou não irem além
do estatuto de grupos de pressão política. Assim, independentemente do
sentido dessa evolução, considerou-se como critério de selecção a recolha
de todos os cartazes que fossem produzidos por todas as instituições políticas
cuja vocação partidária nos parecesse mais ou menos evidente no seu discurso.

I.2.1.1 - Génese da ‘vocação político-partidária’
As instituições de vocação partidária reconhecem-se, assim, pela

expectativa de concretizar pretensões de autoridade política abrangentes e
diversas (independentemente delas apresentarem uma especificidade eleitoral
ou revolucionária) e ao, mesmo tempo, por objectivos de promoção e de
captação de apoios da sociedade civil. Surge, todavia, uma questão: como
descobrir objectivamente numa mensagem veiculada por um cartaz, isto
é, num plano estritamente discursivo, a expressão de uma vocação partidária?
Suponha-se que se desconhece completamente a especificidade social das
instituições que produzem os cartazes. Apenas sabemos que apresentam,
de alguma forma, uma especificidade política pelos conteúdos que
explicitamente transmitem. Esta suposição até é pertinente devido à intensa
fragmentação do espectro político-institucional da época, sobretudo na área
dos partidos de ideologia comunista (mas com claras demarcações a nível
doutrinário: maoismo, marxismo-leninismo, albanismo, etc.). Relativamente
a esta dificuldade, decidimos concretizar um inventário de algumas
instituições político-partidárias que estiveram de alguma forma activas durante
o ano de 1974 - 1975. Embora tal recenseamento não tenha sido exaustivo,
por falta de fontes bibliográficas e fidedignas de informação, classificámos,
mesmo assim, 53 instituições, valor suficientemente significativo do carácter
fragmentário e historicamente efémero do panorama político-institucional
existente durante este período. Destacamos a particularidade de, em relação
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a este assunto, não existir uma bibliografia rigorosa e consensual que
possibilite atestar, para lá de qualquer dúvida, a real variedade de instituições
políticas.

Como distinguir, então, numa colecção ilimitada de cartazes
pertencentes, por exemplo, ao espólio da Biblioteca Nacional, aqueles
que foram produzidos por instituições de vocação político-partidária
dos que, embora produzidos por outras instituições, por vezes incidindo
em temáticas com um marcado teor político e ideológico, não apresentam
essa vocação? Através de um conjunto de parâmetros que Joaquim
Aguiar designou por ‘finalidades e papéis da instituição partidária’50

(em relação aos quais se acrescentou a denominada ‘função estratégica’)
e que o discurso deverá obrigatoriamente reflectir, tendo por base de
referência a análise não apenas de um único cartaz, mas um número
suficiente de exemplares que seja revelador desses parâmetros. É,
portanto, através de ‘colecções’ de cartazes que é possível descortinar
regularidades que permitam averiguar sobre a existência ou a ausência
de certas finalidades, papéis e da função estratégica associados à vocação
partidária de uma instituição política. Assim, pertencerão a uma
inst i tuição de vocação part idár ia os cartazes que ref l ictam
discursivamente esses critérios. Se a colecção dos cartazes relativos
a uma instituição não reflectir algum deles (sendo o mais importante
dos três, o relativo à função estratégica) então, é porque a instituição,
tendencialmente, não apresenta uma vocação partidária, devendo, por
isso, ser excluída do corpus de análise.

Os parâmetros da função estratégica, de certas finalidades e papéis
constituem uma temática mais importante do que à primeira vista nos poderá
parecer. É inegável a sua utilidade do ponto de vista metodológico, pela
qual conseguimos constituir o corpus de análise semiótica. Salientamos,
todavia, que é no âmbito destes parâmetros que se insere a singularidade
e os objectivos estruturais de qualquer instituição social que apresente uma
vocação partidária. Se considerarmos o carácter instrumental e funcional
da comunicação institucional concluiremos, então, que a produção discursiva
veiculada pelo cartaz deverá apresentar uma relação de contiguidade com
esses parâmetros. A demonstrar esse aspecto está o facto de que o que
consideramos por ‘género cartazístico’ - espécie de classe de significados

_______________________________
50 - AGUIAR Joaquim – Idem, p. 229 e ss.
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complexos adstrita a um certo nível de significação política (‘sistema de
expressão política) - está intimamente associado à concretização desses
parâmetros. Por exemplo, a «doutrina» e o «esclarecimento» estão
relacionados com um papel social que só uma instituição social dotada
com uma vocação partidária realiza: o papel de ‘agenda política’. Voltaremos
a este assunto mais detalhadamente, quando caracterizarmos a especificidade
substancial e funcional de cada um dos ‘géneros cartazísticos’.

Passamos de seguida a descrever os diferentes papéis, finalidades
e funções que consideramos que a comunicação consubstancia no âmbito
de uma instituição social dotada de vocação político-partidária. Antes,
salientamos adicionalmente o facto de que qualquer instituição social
apresenta uma diversidade de papéis, finalidades e funções sociais. Todavia,
só algumas delas são concretizadas através de uma actividade perpassada
por uma determinada produção discursiva. Em contrapartida, existirão outros
papéis, finalidades e funções cuja materialização implica uma determinada
actuação institucional que já não envolve a comunicação.

Joaquim Aguiar recenseou diferentes finalidades e papéis sociais na
caracterização da especificidade de um partido político. Das várias finalidades,
aquela que mais nos interessa é a finalidade de ‘tradução’ e, no caso dos
papéis, o papel de ‘agenda’. Esta valorização está relacionada com o facto
de a sua realização implicar a enunciação de um discurso político que pode
ser transmitido pelos mais diversos meios de  comunicação: jornais, cartazes
e murais partidários, meios de comunicação social, livros, etc..

Na finalidade de tradução, a instituição de vocação partidária procura
transmitir pelo cartaz uma interpretação político-institucional, a propósito
de determinadas problemáticas, situações sociais ou acontecimentos políticos.
Se quisermos, é como se a realidade histórico-política (acontecimentos,
expectativas, interesses, necessidades e acontecimentos) fosse ‘analisada’
sob o prisma de uma determinada doutrina ou programa político-partidário,
em relação ao qual a instituição se pretende assumir como estandarte. A
doutrina ideológica e o programa político são, então, como que uma ‘lente’
(para utilizar uma terminologia marxista) pela qual o devir histórico adquire
uma determinada inteligibilidade ou um sentido institucional. Se é certo
que a complexidade, ambiguidade e contingência estrutural dos fenómenos
históricos desaparecem, verifica-se, ao mesmo tempo, uma transformação
(ou, se quisermos numa perspectiva marxista, um fenómeno de inversão)
da realidade com uma especificidade ontológica e histórica, numa realidade
simbólica com uma especificidade institucional. Este  aspecto faz-nos lembrar
os fenómenos de despolitização ocorridos no signo, tal como foram
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evidenciados por Roland Barthes nas Mitologias51. Se em relação à
realidade, que era transformada directamente pelo Homem, existia uma
linguagem primordial, totalmente transitiva, vocacionada para a acção e
para a transformação, nos processos de mitificação (nos quais se integra
a finalidade de tradução), ao conceber-se um discurso (neste caso de
natureza político-institucional) sobre a realidade, o Homem deixa de intervir
directamente nela, para passar a actuar em referência à sua dimensão
simbólica. Face à linguagem transitiva original, a finalidade de tradução
está, então, relacionada com uma versão da realidade, pela qual o Homem
deixou de agir sobre as coisas, para passar a intervir nos seus nomes ou
conceptualizações institucionais.

Do ponto de vista discursivo, na finalidade de tradução, o cartaz assume
uma componente aparentemente ‘pedagógica’ de natureza doutrinária,
programática ou de esclarecimento (figura nº 2). Por vezes, a finalidade
de tradução também está relacionada com uma reacção político-institucional
em relação a determinados acontecimentos políticos imprevistos que podem
pôr em causa os objectivos de consagração da vocação partidária da instituição
(figura nº 3).

Por sua vez, através do papel de agenda, a instituição recorre ao
cartaz para divulgar certas temáticas ou transmitir publicamente
determinadas posições políticas, que contribuem tacticamente para a sua
afirmação no campo político, ou podem ser politicamente pertinentes para
a sociedade política52. É no âmbito deste papel social  que se encontra
a maioria dos cartazes de iniciativa política (divulgação de comícios,
congressos, etc.) concretizada segundo uma determinada temática ou tópico
(figura nº4).

_______________________________
51 - Sobre este assunto, cf. os capítulos relativos ao mito à direita, à esquerda e como

fala despolitizada.
BARTHES, Roland – Mitologias, p. 209-220.

52 - Destacamos a diferença estrutural existente entre a finalidade de tradução e o papel
de agenda. Embora em ambos os casos o discurso possa apresentar uma dimensão
interpretativa e até mesmo pedagógica, a sua especificidade é totalmente distinta,
porque os contextos históricos, políticos e sociais que estão subjacentes à sua enunciação
também são diferentes. Na finalidade de tradução consideramos que o discurso apresenta
uma natureza didáctica e interpretativa em relação a um acontecimento imprevisto
e complexo perante o qual a instituição reage, atribuindo-lhe um determinado sentido.
Em contrapartida, no papel de agenda, o discurso é revelador de uma atitude distinta,
já não reactiva mas pró-activa, pela qual a instituição difunde para a sociedade civil
discursos sobre determinadas temáticas que julga serem tacticamente essenciais para
a sua afirmação político-partidária.
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PPD - PPD/ PARTIDO POPULAR DEMOCRÁTICO/ A Social-Democracia em Portugal
como nos países de melhor nível de vida da Europa. S.l., PPD, 1974, Offset, 93x63cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
MPP - NÃO SE ILUDA!/ COMUNISMO É PIOR QUE FASCISMO/ MPP. S.l., MPP,
[1975], 70x50cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 2: Na finalidade de tradução, o discurso assume uma componente pedagógica de
natureza programática (PPD), de esclarecimento (MPP) ou até mesmo de divulgação de
uma doutrina ideológica.
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PCP - AS LIBERDADES EM PERIGO! URGE ESMAGAR A REACÇÃO FASCISTA!/
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 67x47 cm. Arquivo:
Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.

Fig. 3: A finalidade de tradução também se caracteriza por um discurso de esclarecimento
em relação a determinados acontecimentos históricos. No caso deste cartaz-jornal, tal
discurso  reporta-se à posição do PCP perante a série de atentados e o clima de instabilidade
política vivido durante o Verão de 1975.
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UDP - a UDP face à nova situação política / COMÍCIO. S.l., UDP, [1975], Offset, 43x31cm.
Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
MRPP - MANIFESTAÇÃO POPULAR/ NEM FASCISTAS, NEM SOCIAL FASCISTAS!/
MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset, 97x64cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/
Arquivo Histórico.

Fig. 4: A função de agenda (patente nos tópicos que acompanham a divulgação das
iniciativas políticas) enquanto conceito operatório para selecção do corpus de análise.
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A juntar a estes dois critérios representativos das instituições de
vocação partidária  acrescentámos a função estratégica, também referida por
Joaquim Aguiar no mesmo artigo53. Tal função caracteriza-se pelas várias
tácticas concretizadas pelo partido político com vista à conquista do poder.
É por intermédio desta função que a instituição de vocação partidária desenvolve
uma determinada acção política cujo objectivo é o exercício do poder político.
Do ponto de vista discursivo, a função estratégica está relacionada com a
transmissão, mais ou menos explícita, de pretensões de autoridade política
(de tipo eleitoral ou revolucionário), adquirindo a linguagem um cunho apelativo
ou exortativo. Pautado por critérios de eficácia, o discurso do cartaz transmite
clara, ou implicitamente, um pedido, um convite, uma ordem especificamente
dirigida ao espectador do cartaz que (em princípio) estará em condições de
a satisfazer e tanto ele, como a instituição de vocação partidária, estão
conscientes desse facto (figura nº 5).

De salientar que, no caso das instituições políticas de vocação
partidária, as pretensões de autoridade podem ser de tipo eleitoral ou de
tipo revolucionário. Estas últimas apresentam a especificidade totalizante
já atrás referida, enquanto as pretensões de tipo eleitoral tendem a restringir-
-se ao exercício dos órgãos de soberania. Não obstante esta diferença, as
pretensões de autoridade das instituições de vocação partidária distinguem-
-se também das que são enunciadas  pelas instituições sociais que não têm
essa vocação, pelo facto destas últimas apresentarem um marcado cunho
sectorial, tal como já foi oportunamente referido. Incidindo exclusivamente
num certo domínio da sociedade civil, no qual a instituição desenvolve
uma determinada actividade, tais pretensões podem apresentar uma dimensão
política e até mesmo ideológica, mas são sempre limitadas a uma determinada
área de acção social: os direitos dos trabalhadores (instituições sindicais),
homens, mulheres, crianças e animais, a defesa do consumidor (instituições
cívicas), a preservação do ambiente (instituições de cariz ecológico), etc..

Ainda no âmbito da função estratégica, a instituição pode optar também
por um posicionamento tribunício54, claramente patente num slogan difundido
por um partido político: “dar voz aos que não têm voz”. O discurso de
tribuno reflecte um tipo de actuação por parte da instituição de vocação
partidária que, ao invés de expressar uma determinada pretensão de
autoridade, em relação à qual o espectador do cartaz se encontra em condições
de a concretizar, prefere remeter-se à expressão de pretensões, necessidades

_______________________________
53 - Sobre as funções sociais de um partido político, cf. AGUIAR Joaquim – “As funções

dos partidos nas sociedades modernas” in: Análise Social, p. 309 e ss.
54 - LAVAU, Georges – “Os partidos “anti-sistemas” têm “funções”?” in: CHARLOT,

Jean (Coord.) - Os partidos políticos, p. 88-95.
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MDP-CDE - FIRMEZA contra eles!/ está atento às manobras da reacção/ MDP/CDE.
S.l., MDP-CDE, [1974], 34x23cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.
PCP - por nós e por ti/ vota PCP. S.l., PCP, 1975, Offset, 64x47cm. Arquivo: Partido
Comunista Português.

Fig. 5: A componente exortativa do discurso transmitida pelo cartaz é sintomática da
função estratégica em relação à qual o cartaz transmite uma determinada pretensão de
autoridade (de tipo revolucionário ou eleitoral).
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e anseios reconhecidamente legítimos de determinados sectores sociais. Nesta
vertente tribunícia, em relação à qual Georges Lavau se inspirou na figura
do tribuno da república romana, cujas atribuições consistiam na defesa dos
interesses e no apelo para a reposição dos presumíveis direitos da plebe,
o discurso tende a adquirir uma dimensão meramente reivindicativa : pede-
-se, protesta-se em nome dos interesses de alguém. Todavia, o espectador
do cartaz não se encontra em condições de concretizar aquilo que lhe é
pedido e tanto a instituição como o próprio espectador estão conscientes
desse facto. Até parece que o apelo que é veiculado, embora dirigindo-
-se ao espectador, tivesse realmente um outro destinatário (aquele que, na
realidade, está em condições de o concretizar). Para lá do tom emotivo
e enfático do discurso - “Anulação imediata das rendas, foros e parcerias
para os camponeses pobres, passando a  ser donos das terras que cultivam!
A terra a quem a trabalha!” 55 (os sublinhados são nossos) - o discurso tende
a assumir-se como a expressão de um simples desejo, que corresponde,
de uma forma genérica, aos anseios e às necessidades da sociedade política.
Voltar-se-á mais detalhadamente a este assunto no capítulo referente à
caracterização dos diferentes géneros de cartazes políticos deste período.

Encontraram-se, portanto, determinados os critérios de selecção dos
cartazes das instituições políticas de vocação partidária: o seu discurso -
idealmente tendo por base de análise uma quantidade suficientemente
representativa de cartazes, de forma a conseguir-se descortinar uma certa
regularidade - deve ser revelador de uma vocação político-partidária patente
na transmissão de conteúdos, que deverão apresentar uma íntima relação com
a finalidade de tradução, o papel de agenda ou a função estratégica. Esta
última deverá estar relacionada com pretensões de autoridade política de tipo
revolucionário ou eleitoral, mas nunca de âmbito exclusivamente sectorial.

Sabendo a maneira como se há-de constituir o corpus de análise
semiótica só falta determinar a sua constituição.

I.2.1.2 - Constituição do corpus
Na recolha do corpus optou-se por recolher indiscriminadamente todos

os cartazes que permitissem supor que a sua data de edição se integrava
no período de análise (decorrente entre o 25 de Abril de 1974 e o final
do ano de 1975) e, ao mesmo tempo, que fossem produzidos por instituições
políticas. O objectivo era organizar colecções de cartazes por instituição

_______________________________
55 - UDP - A REFORMA AGRÁRIA COMEÇA PELA OCUPAÇÃO DOS LATIFÚNDIOS

PELOS ASSALARIADOS! / UDP. S.l., UDP, 1974-1975, Offset, 30x42m. Arquivo:
União Democrática Popular.
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e verificar se as mensagens que eles transmitiam, reflectiam os parâmetros
específicos que uma instituição de vocação partidária deverá apresentar (papel
de agenda, finalidade de tradução, função estratégica conjugada como uma
abrangência de temáticas políticas).

Deste modo, fotografou-se e digitalizou-se um espólio de 842 cartazes
oriundo dos arquivos da Câmara Municipal de Lisboa (Colecção Neves
Águas), Comissão Nacional de Eleições e do Centro de Documentação 25
de Abril da Universidade de Coimbra. Recorreu-se, igualmente, aos arquivos
da UDP, PCP, PS, PCTP/MRPP (Partido Comunista dos Trabalhadores
Portugueses/ Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado), PSR
(Partido Socialista Revolucionário) e às colecções particulares de Isabel
Alves/Ernesto de Sousa. Com vista a uma datação mais rigorosa de alguns
cartazes, consultaram-se igualmente os relatórios de actividades dos anos
de 1974 e 1975 da Imprensa Nacional Casa da Moeda, tarefa que possibilitou
a recolha de dados mais exactos a propósito dos cartazes do Movimento
das Forças Armadas editados, maioritariamente, pela Comissão Dinamizadora
Central do MFA - CODICE. Ainda na fase da recolha dos cartazes,
contactaram-se também alguns artistas plásticos, designers e responsáveis
partidários pela produção cartazística do pós 25 de Abril, por se considerar
os seus depoimentos importantes para avaliar a natureza das modalidades
de produção cartazística daquela época e, sobretudo, para ponderar a
influência da instituição política de vocação partidária – os seus valores,
as suas doutrinas, a sua identidade institucional, os seus objectivos, as suas
estratégias e tácticas transpostos para a comunicação – na determinação
de processos de criação do cartaz, isto é, na produção das mensagens.

Dos 842 cartazes recolhidos apenas foram admitidos para o corpus
de análise 269. Foram duas as principais razões responsáveis pelo facto
de se ter seleccionado apenas 32% do total dos cartazes recolhidos.

A primeira razão relaciona-se com as datas de edição. A grande maioria
dos cartazes não apresenta data de impressão, uma variável essencial para
este trabalho. Para piorar ainda mais a situação, os arquivos consultados
não apresentam dados fiáveis sobre as datas de impressão: na Biblioteca
Nacional não existe datação rigorosa dos cartazes - os seus ficheiros reportam-
-se a regras de catalogação que na altura não exigiam o registo da data.
Por outro lado, a doação das colecções de Francisco Madeira Luís, compostas
cada uma por milhares de cartazes que veiculam discursos dos mais variados
tipos (político, comercial, cultural, etc.) a diversas instituições (Biblioteca
Nacional, Universidade de Aveiro, Universidade da Beira interior, etc.) só
recentemente é que começou a ser tratada documentalmente. Os cartazes
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do arquivo da Comissão Nacional de Eleições apresentam uma datação
relativamente exacta mas incompleta que vai sendo descoberta através da
consulta de documentação da época e graças ao auxílio de funcionários
partidários. Por sua vez, o arquivo de cartazes do Centro de Documentação
25 de Abril, aquando da sua consulta e reprodução fotográfica, ainda não
estavam catalogados. Finalmente, a colecção Neves Águas, da Câmara
Municipal de Lisboa, encontra-se catalogada e datada em resultado do espírito
metódico deste coleccionador que carimbou uma data em todos os seus
cartazes. Todavia, considerou-se esta datação não totalmente rigorosa, na
medida em que nos apercebemos de algumas incongruências entre a data
que estava carimbada e a que se reportava a certos acontecimentos históricos
e até mesmo a identidades partidárias patentes nos próprios cartazes. Estas
incongruências levaram-nos a suspeitar que a data constante nesses cartazes
é essencialmente uma datação aproximada, atribuída pelo próprio
coleccionador ou então que se reporta ao momento em que foram adquiridos.

A ausência de datação foi um problema constante que também se
verificou no caso dos arquivos dos partidos políticos. Salienta-se, todavia,
a honrosa excepção do arquivo do PCP, que possui boa parte dos seus
cartazes (e mais alguns de outras instituições políticas), fotografados,
digitalizados e catalogados. A quantidade de cartazes do PCP, (juntamente
com os da União de Estudantes Comunistas - UEC e os da União da Juventude
Comunista - UJC ) admitidos no corpus (74 exemplares, a esmagadora maioria
com uma data exacta atribuída - cf tabela nº 1), para além de exprimir o
facto deste partido ter sido aquele que mais cartazes imprimiu, reflecte,
sobretudo, a sistematicidade, o método e a preocupação de preservar o seu
património. O mesmo se verificou com o PSR, o PCTP/MRPP e com o
PS56, partidos já sensibilizados não só para preservação do seu património
iconográfico, como também documental. A prova desse esforço está patente
nos CD-ROM’s sobre a memória histórica destes partidos, editados por altura
das celebrações do 25º aniversário do 25 de Abril de 1974 ou, então, da
sua fundação. Estas foram as quatro excepções cuja referência se deve destacar.
Excepções, porque na maioria dos partidos políticos, a regra ainda continua
a ser a de confundir um arquivo com um armazém onde se deposita o material
_______________________________
56 - A este propósito confira-se:

PSR – 1973 – 1993: 20 anos. O princípio da esperança. Lisboa, PSR, Dezembro
de 1993.
REIS, António; CALDEIRA, Alfredo  (Coord.) -  Fontes para a história do Partido
Socialista. Lisboa, Partido Socialista/Fundação Mário Soares, 1999.
PCTP/MRPP – Elementos históricos do PCTP/MRPP. Lisboa, PCTP/MRPP, 1999,
CD-ROM de ligação ao site “Luta Popular” – http://www.terravista.pt/nazare/1747.



70

O Cartaz Partidário em Portugal (1974-1975)

documental e promocional que sobrou depois de cada acto eleitoral. Em
certa medida, aceitou-se esta situação em partidos de pequena dimensão
que funcionam sazonalmente e dependem da boa vontade e do espírito
empreendedor de militantes, que procuram conciliar as actividades partidárias
com a vida profissional. Deixou-se, porém, de entender e, sobretudo, de
aceitar, quando ela também é encontrada em partidos com alguma dimensão
e até assento parlamentar.

Para tornear o problema da datação dos cartazes políticos, optou-
-se por recorrer ao auxílio de funcionários partidários que estiveram
politicamente activos durante o período de análise e à consulta da imprensa
partidária da época que, aliás, constituiu um auxiliar precioso, sobretudo
para a datação dos denominados cartazes de ‘anúncio de iniciativa’.
Consultou-se igualmente bibliografia histórica, cronologias do período pós
revolucionário e artigos de jornais publicados na época. O corpus de análise
ficou assim organizado segundo cinco classes cronológicas distintas: 1974,
1975, presumivelmente 1974 ([1974]), presumivelmente 1975 ([1975]) e
presumivelmente 1974 -1975 ([1974 -1975]). As datações presumíveis
correspondem a cartazes sobre os quais existe uma forte probabilidade
(justificada por acontecimentos históricos, pela identidade da instituição e
do artista, etc.) de terem sido impressos em 1974, 1975 ou no período
decorrente entre 1974 e 1975, sem, porém, se conseguir descortinar com
maior rigor se a impressão se reporta realmente a 1974 ou a 1975.

Para resumir tudo ao que até agora foi escrito sobre a datação: o
valor do corpus de análise reflecte a atitude metodológica de eliminar todos
os cartazes cuja data não se integrasse - ou existissem fortes suspeitas de
não se integrar – no período de análise, ou então cuja data fosse impossível
de atribuir, mesmo que aproximadamente.

Passa-se agora para a segunda razão responsável pela eliminação de
uma quantidade substancial de cartazes recolhidos. Está relacionada com
o facto de se ter constatado de que uma boa parte deles foi editada por
instituições políticas, mas sem vocação político-partidária. É por isso que
se optou por excluir do corpus de análise cartazes de ‘Associações de Amizade
Portugal-País X’, cartazes de divulgação de iniciativas políticas concretizadas
por instituições destituídas de vocação político-partidária (iniciativas de
comissões de moradores e de trabalhadores, por exemplo) ou com um  carácter
marcadamente sectorial (cartazes sindicais, de defesa dos direitos das crianças
e das mulheres, protecção do ambiente, etc.). Em contrapartida, incluíram-
-se os cartazes editados por organizações políticas de juventude e até de
anúncio de jornais partidários, por neles constar uma ligação explícita com
uma instituição política com vocação partidária (“Semanalmente Revolução,
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jornal da esquerda revolucionária, porta-voz do Partido Revolucionário do
Proletariado PRP”57).

Na tabela nº 1 consta a composição do corpus de análise estruturado
segundo instituições políticas e datas de impressão.

Em relação aos dados constantes na referida tabela, surgem-nos
algumas considerações que deverão ser formuladas.

A primeira consideração diz respeito ao facto de terem sido integrados
cartazes não identificados institucionalmente, mas cuja identificação foi
relativamente fácil de descobrir. As identidades das instituições que
presumivelmente editaram esses cartazes encontra-se assinalada a parêntesis
rectos na tabela nº1.

A segunda consideração relaciona-se com o facto de terem sido
integradas no corpus de análise instituições políticas de vocação partidária,
em relação às quais existe apenas um cartaz para analisar. Ora, este facto
contradiz o preceito, já atrás fundamentado, segundo o qual se considerou
necessário recolher uma quantidade suficientemente representativa de cartazes
de forma a descortinar regularidades que fossem elucidativas da vocação
partidária de uma determinada instituição política.

De outra maneira, como considerar, por exemplo, a Frente Socialista
Popular - FSP - como uma instituição de vocação político-partidária, quando
foi recenseado apenas um exemplar, presumivelmente impresso em 1975?
Sobre este aspecto salienta-se que o total de cartazes de uma determinada
instituição publicado na tabela nº 1 não revela, de maneira nenhuma, a
totalidade de cartazes que na realidade foram recolhidos, mas que, por
dificuldades de datação, não foram considerados. Porém, apesar de não
terem sido integrados no corpus de análise não deixaram de constituir
‘colecções’ pelas quais é possível descortinar os parâmetros representativos
da vocação partidária das instituições políticas. Por outro lado, é preciso
igualmente não esquecer que nos socorremos de documentos históricos e
de depoimentos que nos possibilitaram afirmar e confirmar a vocação
partidária de determinadas instituições políticas, mesmo que delas se tenha
descoberto apenas um único cartaz. Em relação a este aspecto, a situação
inversa também se verificou: existem vários cartazes de instituições políticas
de vocação partidária que não foram discriminadas na tabela nº1, como
é o caso Partido Popular Monárquico - PPM, pelo facto de não se ter
conseguido atribuir uma datação, mesmo que aproximada, da sua impressão.

_______________________________
57 - JORNAL ‘REVOLUÇÃO’ - SEMANALMENTE/ Revolução/ JORNAL DA ESQUERDA

REVOLUCIONÁRIA. S.l., Jornal ‘Revolução’, 1974-1975,Offset, 61x48cm. Arquivo:
Comissão Nacional de Eleições.
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Tabela 1: A dimensão e a composição do corpus de análise
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Este é um caso extremo de uma instituição política de vocação partidária
que foi colocada em ‘stand by’ pelo facto de todos os seus cartazes
apresentarem uma datação imprecisa.

A terceira consideração prende-se com o facto de se ter optado por
excluir dois cartazes importantes do ponto de vista histórico e até mesmo
estético – ‘Manifestação da Maioria Silenciosa’ e ‘Alerta! O Fascismo Anda
na Rua: VAF’58 (figura nº 6) por não serem representativos de instituições
políticas de vocação partidária que se caracterizam por uma certa regularidade
em termos de acção e de enunciação política.

Finalmente, a quarta consideração prende-se com a opção de se ter
excluído do corpus de análise os cartazes editados pelo MFA, por não se
ter concebido este como uma instituição de vocação partidária. Poderá obstar-
-se historicamente que o MFA foi uma instituição política com pretensões
de autoridade e exercício efectivo do poder político integrado numa dinâmica
revolucionária. Tal protagonismo iniciou-se logo após os acontecimentos
do 28 de Setembro, quando o General Costa Gomes, Chefe do Estado Maior
das Forças Armadas – CEMGFA - acede ao cargo de Presidente da República,
sendo que esta acumulação se prolongaria até à reeleição do General Ramalho
Eanes. Pode igualmente salientar-se a influência política do MFA patente
nos pactos ‘MFA-Partidos’, sobretudo no primeiro e, posteriormente, no
Conselho da Revolução, ao ponto de se considerar, como Manuel Braga
da Cruz, que a “liderança política nesta primeira fase é uma liderança militar,
embora de dominação social partidária”59. Porém, é preciso destacar que,
a existir alguma actuação ‘estratégica’ por parte do MFA durante o período
pré-constitucional, ela parece ter-se antes caracterizado não por uma conduta
de conquista do poder político, mas por um comportamento  típico de ‘órgão
de Estado’ patente, por exemplo, na mediação dos  extremismos
revolucionários e no controlo do monopólio do armamento, sendo este
considerado um objectivo prioritário60. Simultaneamente, verifica-se que a
sua conduta se pautou pela constante preocupação em preservar o exército

_______________________________
58 - MAIORIA SILENCIOSA - Manifestação de Apoio ao General Spínola/ Maioria

Silenciosa. S.l., Maioria Silenciosa, 1974, Offset, 116x85,5cm. Arquivo: Arquivo
Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
COMITÉS DE VIGILÂNCIA ANTI-FASCISTA – Alerta! O Fascismo Anda na Rua!.
S.l., Comités de Vigilância Anti-fascista, 1974, 63x44cm. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.

59 - CRUZ, Manuel Braga da – Instituições políticas e processos sociais. Lisboa, Bertrand
Editora, 1995, p.111.

60 - Sobre o ‘pensamento estratégico’ e a conduta da instituição militar, cf. MATTOSO,
José (Dir) e FERREIRA, José Medeiros de (Coord.) - História de Portugal. Portugal
em transe, Vol.8, p. 224-231.
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Fig. 6: Os cartazes da ‘Maioria Silenciosa’ e dos ‘Comités de Vigilância Anti-fascista’
foram excluídos do corpus de análise, por se considerar que não são representativos
de instituições políticas com vocação partidária.

MAIORIA SILENCIOSA - Manifestação de Apoio ao General Spínola/ Maioria Silenciosa.
S.l., Maioria Silenciosa, 1974, Offset, 116x85.5cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/
Arquivo Histórico.
COMITÉS DE VIGILÂNCIA ANTI-FASCISTA - Alerta! O Fascismo Anda na Rua!.
S.l., Comités de Vigilância Anti-fascista, 1974, 63x44cm. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.
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enquanto corpo institucional. Esta preocupação está patente não só durante
o derrube da ditadura, como também no período pós revolucionário até
à consagração da Constituição da República aprovada a 2 de Abril de 1976,
quando foram de monta os desafios em relação aos quais existiu o risco
do exército se desvirtuar ou desagregar. É o caso do cessar fogo e da
descolonização, da gestão das reciclagens da própria instituição militar e
do governo de um País num período em que se registaram profundas
alterações sociais e económicas. Apesar dos eventuais aproveitamentos por
parte de algumas instituições políticas de vocação partidária das sinergias
inerentes ao processo revolucionário, parece assim que o MFA desenvolveu
mais uma conduta característica de um órgão do Estado, do que propriamente
de uma instituição partidária com pretensões de exercício político.

Por outro lado, o próprio MFA é explícito no que diz respeito aos
objectivos subjacentes à utilização da comunicação. Esta não é utilizada
para angariar o apoio popular necessário à legitimação de pretensões de
exercício político, mas sim para captar a adesão para a concretização de
um programa de reestruturação política operado transitoriamente por uma
instituição militar. Aquando da criação da 5ª Divisão do Estado Maior General
das Forças Armadas – órgão de esclarecimento e apoio à execução do
programa do MFA- uma das principais funções foi a de “promover acções
de informação, orientar e superintender a sua execução, utilizando para o
efeito os meios correntes de comunicação social, os serviços de informação
pública das Forças Armadas e outros órgãos para (...) consolidar o vínculo
de confiança e mútua identificação criado em 25 de Abril entre o Povo
e as Forças Armadas” 61 no âmbito do processo revolucionário. É de acordo
com este objectivo que surgem os célebres cartazes de João Abel Manta
e outros artistas plásticos sobre a aliança Povo/MFA e o MFA e a revolução
do 25 de Abril (figura nº 7). Sobre esta concepção da utilização da
comunicação ao serviço de um governo militar explicitamente assumido
de transição, Medeiros Ferreira acrescenta também que a 5ª Divisão se
inspirava na orgânica de campanha do exército americano durante a IIª
Guerra Mundial, cujo 5º Departamento visava consolidar a ligação entre
o governo militar e as administrações dos assuntos civis dos territórios
que iam sendo libertados dos regimes fascistas. Assim, do ponto de vista
comunicacional, a sua essência deve antes ser encarada a partir da óptica
da propaganda militar - e dentro desta, na vertente da informação e da
educação cívica - e não da propaganda político-partidária.
_______________________________
61 - MATTOSO, José (Dir) e FERREIRA, José Medeiros de (Coord.) – Idem, p. 227.
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De cima para baixo e da esquerda para a direita:
MANTA, João Abel/CODICE - O POVO ESTÁ COM O MFA. Lisboa, CODICE, 1974,
Offset. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
ROSA, Artur/CODICE - A REVOLUÇÃO EM MARCHA. Lisboa, CODICE, [1974],
Offset, 63x47cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/
Electa, 1994, p. 20. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
VELEZ, Maria/CODICE - A CULTURA É A LIBERDADE DO POVO. Lisboa, CODICE,
[1974],Offset, 90x65cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da
Cultura’94/Electa, 1994, p. 21. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
VESPEIRA/CODICE - FORÇAS ARMADAS RAÍZES DE UMA REVOLUÇÃO. Lisboa,
CODICE, 1974, Offset, 68x47,5cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital
Europeia da Cultura’94/Electa, 1994, p. 22. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

Fig. 7: Cartazes editados pela Comissão Dinamizadora Central  do MFA, concebidos
por alguns artistas plásticos. De cima para baixo e da esquerda para direita: ‘O povo
está com o MFA’- João Abel Manta; ‘Povo/MFA- a Revolução em Marcha’- Artur
Rosa; ‘A Cultura é a Liberdade do Povo’- Maria Velez e ‘Forças Armadas Raízes
de Uma Revolução’’– Vespeira.
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Independentemente de uma maior ou menor politização do MFA, que
poderá ser interpretada como a tendência para a afirmação de um determinado
protagonismo revolucionário, o discurso transmitido nos cartazes também
não é revelador dos parâmetros que determinam a vocação partidária de
uma instituição política (finalidade de tradução, papel de agenda, função
estratégica e abrangência de temas). Em termos discursivos, os cartazes
do MFA assentam, sobretudo, na transmissão de conteúdos pelos quais se
procurou associar o processo revolucionário ao MFA, bem como consolidar
sinergias entre a população e o MFA.

Foram estas as principais razões pela quais os cartazes do MFA foram
excluídos dos corpus de análise.

I.3 - Objectivos de análise
Como já foi referido, neste trabalho pretendemos efectuar uma reflexão

sobre a especificidade do discurso político-partidário veiculado pelo cartaz
durante o período imediatamente posterior ao pós 25 de Abril de 1974.
A selecção deste período de análise não é gratuita: o intervalo decorrente
entre a revolução de Abril e o final do ano de 1975 constitui um momento
histórico de profundas mutações sócio-políticas, entre as quais se encontra
a emergência e a afirmação de instituições sociais de índole político-partidária
no novo campo político recém instituído. É, portanto, um período privilegiado
para analisar a natureza do discurso associada a fenómenos de
institucionalização político-partidária.

Este objectivo genérico implica a concretização de três metas concretas.
A primeira está relacionada com a ponderação da especificidade

funcional do discurso político-partidário transmitido pelo cartaz político.
Independentemente das intencionalidades comunicativas subjacentes às
mensagens veiculadas pelos cartazes (anúncio, celebração, pedido político,
esclarecimento, etc.), concebemos como fulcral salientar a sua especificidade
instrumental. É de acordo com esta especificidade que o discurso é
considerado como um simples recurso – à semelhança de tantos outros
– com o qual a instituição política procura concretizar a sua vocação partidária.
Nesta medida, é preciso averiguar de que maneira a produção de certas
mensagens que são transmitidas pelos cartazes (mas também por outros
meios de comunicação) reflectem os parâmetros já  mencionados (finalidade
de tradução, papel de agenda e função estratégica). Considerando esta
dimensão funcional do discurso político-partidário e concebendo que no
período pós-revolucionario ele existe para legitimar a singularidade de uma
determinada vocação político-partidária, certamente que existirão mensagens
cujos significados se inscrevem preferencialmente num determinado
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parâmetro. Esta temática irá ser reflectida quando nos debruçarmos sobre
aquilo que designámos por ‘género cartazístico’.

A segunda meta está relacionada com a pretensão de analisar as
particularidades do discurso político difundido pelo cartaz. Nunca descurando
a sua dimensão funcional, o facto de que existe para concretizar determinados
objectivos que, por vezes, não são linguisticamente explicitados mas apenas
sugeridos, estamos interessados em averiguar a sua especificidade. Neste
âmbito pretendemos reflectir a discrepância que existe entre aquilo que se
encontra linguisticamente explicitado e o que somente é sugerido. Julgamos
que esta discrepância se assume como uma espécie de ‘espaço de manobra’
no qual as instituições políticas elaboram e concretizam as suas estratégias
discursivas. Assim, de acordo com as circunstâncias políticas e interlocutivas,
elas podem posicionar-se num estrito plano literal ou num nível implícito
de significação. Esta situação implica considerar que o discurso político
transmitido pelo cartaz é pautado por vários sistemas de significação com
diferentes especificidades. A acrescentar a um sistema em que as significações
deverão ser literais, outros existem que transformam os signos dos sistemas
anteriores em meras formas significantes para evocar – nunca explicitamente
– outros significados políticos adicionais. Ora, sustentamos a tese de que
é precisamente ao nível destes últimos sistemas de significação que o discurso
político-institucional adquire a sua especificidade, existindo funcionalmente
quer para concretizar os tais parâmetros já anteriormente referidos, quer
para edificar uma peculiaridade institucional de natureza ideológica que
terá de ser suficientemente singular. Deverá haver, portanto, toda uma
dinâmica conotativa subjacente ao discurso político veiculado pelo cartaz
cuja génese e dinâmica nos interessa delimitar, não obstante estarmos
conscientes do facto de que os contornos dos seus significados típicos são
ambíguos, difíceis de caracterizar e, na maioria das vezes, não são
exclusivamente difundidos pelo cartaz político, mas igualmente através de
outros meios de comunicação política.

Passemos, por fim, para a terceira e última meta do nosso trabalho
que vai incidir num inventário de certos parâmetros inerentes à especificidade
do cartaz, enquanto meio de comunicação. Estes parâmetros, que
designaremos por ‘signos de configuração’, desempenham um papel essencial
na optimização das condições de percepção e de interpretação dos discursos
que são transmitidos. Embora esta parte possa parecer relativamente marginal
em relação às outras duas, pois o objecto de estudo já não recai sobre
a funcionalidade e a especificidade do discurso político-partidário, a análise
das características de alguns signos de configuração afigura-se-nos essencial,
pois eles contribuem decisivamente para a inteligibilidade das mensagens



79

Introdução

que são veiculadas e para e eficácia do cartaz enquanto meio de comunicação
política.

Estas são as três metas de investigação da nossa análise, constituindo,
assim, cada uma delas um capítulo distinto do nosso trabalho. Tal facto
não implica, obviamente, que elas sejam autónomas e estanques sem qualquer
ponto de contacto ou relação entre si.
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II - A DIMENSÃO FUNCIONAL DO DISCURSO
POLÍTICO E O GÉNERO CARTAZÍSTICO

Neste capítulo irá proceder-se  a um estudo dos cartazes que integram
o corpus de análise procurando averiguar-se de que maneira as suas
mensagens são consideradas como sendo de institucionalização partidária,
isto é, em que medida elas contribuem para a legitimação da vocação
partidária de certas instituições políticas.

Concebendo um partido político como uma instituição social sui
generis, caracterizada por um conjunto variado de papéis, finalidades e
funções sociais, classificou-se o discurso do cartaz político como de
institucionalização, conforme contribui, ou não, para a concretização de
alguns deles. É o caso da finalidade de tradução, do papel de agenda e
da função estratégica, tal como já foi referido no capítulo anterior. Com
isto não se defende a tese de que um partido político, ponderado como
uma instituição que apresenta uma determinada especificidade, não seja
caracterizado por outros papéis, finalidades ou funções sociais. Somente
se considera que o discurso transmitido pelos cartazes políticos contribui
para concretizar os que já foram mencionados, em detrimento de todos
os outros que o partido político necessariamente terá de apresentar.

Os três parâmetros já mencionados (agenda, tradução e estratégia)
foram úteis para estruturar o corpus análise em três grupos distintos (‘A’,
‘B’, ‘C’), consoante o discurso transmitido pelos cartazes políticos remetia,
ou não, para algum deles. Independentemente deste facto, constataram-se,
porém, diferenças entre exemplares de cartazes que se integravam num mesmo
grupo. Estas diferenças são de natureza discursiva e necessitam de serem
distinguidas. Por exemplo, é completamente distinto um cartaz que,
intimamente relacionado com a função estratégica, transmite um apelo político
inscrito em determinadas regras, concretamente em relação à possibilidade
do espectador concretizar aquilo que a instituição política lhe solicita, de
outro que, não obstante estar relacionado com a função estratégica, também
comunica um pedido político cuja concretização, todavia, não é possível
de efectuar pelo espectador. Surgem assim duas classes diferentes de cartazes
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integradas no mesmo grupo que resultam de especificidades de natureza
discursiva. Designou-se por ‘género’, o conjunto de cartazes caracterizados
por determinadas singularidades discursivas comuns, não obstante estarem
intimamente relacionados com certo um parâmetro político-institucional.

Sintetizando o que até agora foi escrito: este capítulo é totalmente
dedicado à caracterização das singularidades discursivas relativas aos diversos
géneros de cartazes e à forma como eles estão relacionados com os tais
parâmetros institucionais já atrás referidos.

II.1 - Variáveis institucionais e géneros de cartazes
Antes de se recensear, metodicamente, as especificidades das diferentes

mensagens que constituem a estrutura de qualquer manifesto cartazístico,
consideramos necessário desenvolver uma reflexão sobre os objectivos de
expressão política subjacentes à concepção do cartaz político. Reflectiremos
sobre a forma como a instituição político-partidária encarou o cartaz, enquanto
meio de comunicação política que favoreceu a consagração simbólica da
sua peculiaridade político-partidária na esfera pública política no pós 25
de Abril de 1974.

Na perspectiva da instituição político-partidária, e tendo por referência
o corpus de análise, as mensagens transmitidas pela organização política
reflectem um determinado tipo de acção que é característica dos partidos,
enquanto instituição social. Parte-se assim da premissa que a comunicação
política, numa perspectiva genérica, e a comunicação exercida através do
cartaz político, numa perspectiva restrita, existe para concretizar e consagrar
uma vocação político-partidária. No caso específico da comunicação,
considera-se  que ela está associada a várias especificidades que somente
as instituições sociais com uma vocação político-partidária possuem: a
finalidade de tradução, o papel de agenda e a função estratégica62. É certo
que a génese institucional de um partido político não assenta somente nestas
três especificidades. Porém, de acordo com o corpus de análise, parece
serem estas as que estiveram mais directamente relacionadas com a utilização
do cartaz político durante o pós 25 de Abril. Este é um assunto que já
foi abordado na parte introdutória e que é retomado de novo, mas, desta
vez, mais detalhadamente.

Na tabela nº 2, apresenta-se uma correlação entre os diferentes géneros
de cartazes recenseados no corpus de análise e as variáveis institucionais
já referidas (tradução, agenda e estratégia).

_______________________________
62 - AGUIAR, Joaquim – “As funções dos partidos nas sociedades modernas” in:  Análise

Social, p. 287-331.
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Tabela 2 - Os géneros de cartazes e as variáveis de institucionalização

As informações  registadas na tabela nº2 suscitam-nos duas
considerações cuja formulação deverá ser feita previamente à caracterização
de cada um dos géneros recenseados.

1ª Consideração: concebe-se como ‘género’ uma classe formal de
cartazes que apresentam uma determinada estrutura discursiva comum. A
categorização de um cartaz, num ou noutro género específico, verifica-se
a partir da maneira como os diversos signos que constituem o seu manifesto,
se articulam, tendencialmente, de uma determinada maneira, para evocar
um significado complexo dotado formalmente de determinados contornos63.

Apesar de o ‘género cartazístico’ ser uma categoria abstracta e formal,
ele apresenta uma dimensão histórica: resultou da análise empírica dos
cartazes produzidos durante o pós 25 de Abril de 1974 que constituem
o corpus de análise e de um recenseamento metódico das suas diferentes
singularidades discursivas, acompanhado por uma posterior actividade de
indução, até se chegar às estruturas discursivas que lhe estão subjacentes64;

sezatracedsorenéG
edsieváiravsv

oãçazilanoicutitsni

:edadilaniF
oãçudart

:lepaP
adnega

:oãçnuF
aigétartse
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# %

anirtuoD X 82 04,01

otnemiceralcsE X 11 80,4

aritáS X 4 84,1

oicnúnA X 131 96,84

oãçarbeleC X 9 43,3

ocigóloediotluC X 7 06,2

meganemoH X 5 58,1

oãçazilanoicutitsnI X 82 04,01

oãsneterP X 64 01,71

962 001

_______________________________
63 - Esta dimensão formal dos significados complexos, típicos de um determinado género

cartazístico, encontra-se claramente explicitada na secção destinada à análise dos
significados do sistema de expressão política (cf. III.D.1 – Génese formal dos géneros
cartazísticos).

64 - DUCROT, Oswald, TODOROV, Tzvetan - Dicionário das ciências da linguagem.
Lisboa, Edições Dom Quixote, 1994, p. 185.
A.W.R. – “Genre” in: SEOBOK, A. Thomas - Encyclopedic dictionary of semiotics.
Berlin, New York, Amsterdam, Mouton de Gunyter, Aproaches to Semiotic (73), p.
282-284.
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2ª Consideração: na coluna relativa ao número de ocorrências, surgiram
algumas dúvidas em relação à categorização de alguns cartazes. Por exemplo,
certos cartazes, não obstante anunciarem uma iniciativa política, transmitem,
igualmente, uma pretensão. Ultrapassou-se esta dificuldade, averiguando até
que ponto as várias mensagens que eles transmitem se integraram
dominantemente65 em estruturas discursivas inerentes a determinados géneros
em detrimento de outros. Não obstante este critério, mesmo assim
encontraram-se alguns exemplares de género ambíguo, isto é, que poderiam
integrar-se em vários géneros simultaneamente, conforme se valorizasse na
interpretação, o sentido transmitido por determinados blocos de signos em
vez de outros

O facto de se tentar correlacionar géneros discursivos com
características institucionais é reflexo da opção de se considerar o discurso
do cartaz político como permeado por uma certa intencionalidade institucional
(político-partidária). O discurso transmitido pelo cartaz apresenta assim uma
especificidade instrumental: ele existe não só para transmitir um sentido
relativamente logo-técnico, como também para contribuir para a consagração
partidária da instituição na esfera pública política. Nesta perspectiva, a
produção discursiva transmitida pelo cartaz terá necessariamente de se
relacionar com a finalidade de tradução, com o papel de agenda e com
a função estratégica da instituição dotada de vocação político-partidária.
De acordo com este raciocínio, deverão, então, existir determinados géneros
de cartazes que se relacionam mais com uma determinada variável
institucional e outros que estão mais adequados a outra.

Conforme atrás se referiu, os conceitos de tradução e de agenda são
dois princípios utilizados por Joaquim Aguiar66 que se integram, respectivamente,
nas finalidades e nos papéis sociais relacionados com a singularidade partidária
de uma instituição social. Já o conceito de ‘estratégia’ está relacionado com
a ‘função fim’, subjacente a qualquer instituição político-partidária: o exercício
do poder político, independentemente do facto dele poder apresentar uma
especificidade referendária ou revolucionária.
_______________________________
65 - A opção pela classificação de um determinado exemplar num género concreto relaciona-

-se com o conceito de ‘dominância’, postulado pelos formalistas russos: um cartaz
integra-se  num ou noutro género, conforme as suas especificidades discursivas se
integrarem dominantemente numa determinada estrutura discursiva.
DUCROT, Oswald, TODOROV, Tzvetan - Dicionário das ciências da linguagem,
p. 186.

66 - AGUIAR, Joaquim – “As funções dos partidos nas sociedades modernas” in:  Análise
Social, 321 e ss.
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Passa-se a caracterizar estes três parâmetros, procurando demonstrar
como determinados géneros cartazísticos estão tendencialmente  adequados
a cada um deles.

II.2 - A finalidade de tradução
Através desta finalidade, a instituição de vocação político-partidária

concebe e transmite um determinado sentido político para a sociedade, sobre
certas realidades históricas, expectativas e interesses sócio-políticos.

Apesar desse sentido ser concebido mais ou menos unilateralmente
pela própria instituição político-partidária, a sua especificidade pode reflectir
as axiologias de valores político-ideológicos que ela defende (a sua doutrina
política), as circunstâncias históricas e tácticas decorrentes da competição
partidária e as próprias pressões da sociedade política. A doutrina política,
as circunstâncias históricas e as dinâmicas sócio-políticas são, assim, três
factores que influem, decisivamente, na natureza da acção e da expressão
(isto é, na formulação e na transmissão de um determinado sentido) da
instituição político-partidária.

Relacionada com uma actividade comunicacional veiculada pelos mais
variados canais de expressão política (jornais políticos, livros de doutrina,
jornais de parede, jornais generalistas, programas de rádio, etc.), a finalidade
de tradução concretiza-se pela transmissão de um sentido político,
institucionalmente determinado, isto é, de natureza logo-técnica criado, mais
ou menos unilateralmente, pela instituição. Este sentido deve ser encarado
na perspectiva de uma ‘pedagogia’ político-institucional. Trata-se de um
sentido transmitido por palavras, desenhos e até mesmo grafismos, pelos
quais se transmitem qualidades, valores e normas político-partidárias em
referência a determinadas temáticas políticas. A abrangência deste sentido
poderá ser interna ou externa, consoante o cartaz político se dirigir a
determinados públicos do próprio partido ou a segmentos sociais, em relação
aos quais as instituições procuram mediar certos interesses e expectativas
sociais. No primeiro caso (quando esta ‘pedagogia’ apresenta uma abrangência
interna), o discurso veiculado pelo cartaz tende a concretizar uma outra
finalidade partidária – a da socialização político-partidária. O cartaz é utilizado
num processo de informação e de legitimação, com o objectivo de se proceder
a uma consciencialização dos quadros partidários para a existência de limites
à satisfação de interesses e expectativas e para a necessidade de respeitar
os processos de negociação política. Assim, de acordo com os públicos-alvo
do cartaz, é possível estabelecer dois tipos de ‘discurso cartazístico’, consoante
transmitem um sentido político de abrangência interna ou externa.
Empiricamente, a esmagadora maioria dos cartazes recenseados no corpus
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de análise que se integra na finalidade de tradução visa uma abrangência
externa. Encontraram-se, todavia, alguns cartazes do MRPP de circulação
interna, também inscritos na finalidade de socialização, que visavam proceder
à denúncia, ao esclarecimento e à ‘formação’ doutrinária de âmbito interno,
sobre determinados problemas ou situações que poderiam favorecer o
aparecimento de tensões no próprio partido. São cartazes que visavam
essencialmente resolver conflitos e cisões internas. Refira-se, como exemplo,
o cartaz de esclarecimento do MRPP - “Apelo à esquerda. Esmaguemos
a contra-corrente revolucionária” - um comunicado redigido por Arnaldo
Matos em 1975, no qual se denuncia e mobiliza os militantes contra o
perigo do divisionismo interno :

“No interior do nosso Partido, um pequeno punhado de pessoas alia-
-se descaradamente aos revisionistas sabotando a aplicação da justa
política do Comité Central e desenvolvendo esforços desesperados
para que o nosso partido mude de cor, a classe operária seja abandonada
e traída e a revolução não possa avançar a todo o vapor. A contra-
-corrente reaccionária começou por levantar a cabeça no seio da luta
dos soldados da Polícia Militar, passou ao campo de luta de
trabalhadores da Informação e quer galgar agora para os sindicatos
e para os órgãos da vontade popular. No interior do nosso Partido,
a linha negra é o principal apoio e o principal instrumento da contra-
-corrente reaccionária que é uma corrente direitista em todo o sentido,
mas que veste frequentemente a camisa do esquerdismo, para poder
passar despercebida.
(...) A esquerda revolucionária proletária deve esmagar esta contra-
-corrente revolucionária, e, unindo a si a imensa maioria dos quadros
e das massas, atrever-se a travar mil combates diários para que o
nosso partido não mude de cor (...).”67

Do ponto de vista comunicacional, a finalidade de tradução é
interessante, na medida em que as mensagens transmitidas pelos cartazes
que se integram nesta finalidade partidária parecem apresentar uma evidente
especificidade reactiva, pedagógica e de esclarecimento. O discurso político
inerente à finalidade de tradução é uma espécie de discurso didáctico, pelo
qual a instituição político-partidária explicita uma determinada temática -
a maioria das vezes relacionada com a ocorrência de um acontecimento

_______________________________
67 - MRPP - APELO À ESQUERDA/ ESMAGUEMOS A CONTRA-CORRENTE

REVOLUCIONÁRIA!/ MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset, 86x61cm. Arquivo: Comissão
Nacional de Eleições.
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imprevisto (por exemplo, a alegada contra-corrente direitista existente no seio
do MRRP, cuja acção começou por se sentir no âmbito das lutas pelos direitos
dos soldados da Polícia Militar e dos trabalhadores da Informação)  - e interpreta-
a à luz da axiologia de valores e de normas de acção política que determinam
a sua peculiaridade institucional (no caso específico do cartaz do MRPP esta
interpretação passa pela denúncia, qualificação político-ideológica e alerta para
os perigos políticos subjacentes à tal contra-corrente).

Na finalidade de tradução, a realidade histórica por vezes pode ser
encarada pela instituição como um mero ‘pretexto’ para desencadear uma
pedagogia político-partidária. Esta pedagogia, que do ponto de vista discursivo
é, essencialmente, concretizada através de um cartaz doutrinário, é
extremamente importante não só para a consolidação da sua identidade e
vocação político-partidária, como, simultaneamente, para a familiarização
da sociedade política com os novos valores, temáticas e as problemáticas
do campo político democrático recém instituído. Assim, o discurso inerente
à finalidade de tradução, apesar de ser um discurso de institucionalização
que visa principalmente a legitimação de uma singularidade político-partidária,
desempenha também um papel decisivo na familiarização da sociedade com
as práticas políticas que o regime democrático implica.

Considerando a realidade histórica, o ‘processo revolucionário em curso’
como um ‘ponto de partida’, o discurso veiculado pelo cartaz assume--se, no
âmbito desta vertente ‘pedagógica’, como um manifesto significante (composto
por palavras, imagens e grafismos) de um sentido político-institucional que
se reporta a determinadas temáticas. Este sentido político é de natureza
normativa, pois encontra o seu fundamento último nas axiologias de valores
ideológicos que determinam a singularidade partidária da instituição política.
Mas também é, indirectamente, de natureza prescritiva, visto que o objectivo
principal não é somente a divulgação de uma posição política em relação
a uma determinada temática, mas igualmente o apelo – mais ou menos
explícito - ao exercício, por parte do cidadão, de uma conduta política
adequada, isto é, considerada institucionalmente legítima. Constata-se, então,
que o discurso do cartaz integrado na finalidade de tradução, devido à sua
dimensão normativa e prescritiva, tende a adquirir uma natureza deontológica.
É um discurso daquilo que é considerado – numa espécie de decreto -
como político-institucionalmente correcto; um discurso que, na sua dimensão
pedagógica, incide na explicitação de uma ordem do dizer e do agir
politicamente correcta numa perspectiva institucional e que,
instrumentalmente, visa contribuir para o reconhecimento social da
especificidade partidária da instituição política.
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Esta pedagogia em torno da normatividade está presente nalgumas
frases de certos cartazes partidários. Por exemplo, o PCP, no âmbito de
um cartaz eleitoral, esclarece “por que lutam os comunistas”(figura nº8)68.
O PRP-BR, por sua vez, preconiza que a única solução é a “revolução
socialista”69. Já o Partido Comunista de Portugal (em Construção) questiona
sobre “o que querem dizer as eleições livres para a Assembleia Constituinte
num país como o nosso?”. E responde: “Nada (...) Com efeito, desta vez,
contrariamente ao que dizem os anúncios de rádio, não vamos ter eleições
livres. Vamos ter sim eleições em que o governo está nas mãos de três
partidos e do exército, os quatro apostados em servir os interesses da
burguesia” 70 (os itálicos são nossos). Em todos estes cartazes encontra-se
a mesma característica comum: tendo por ponto de partida uma determinada
temática (por exemplo as eleições para a Assembleia Constituinte), verifica-
se a transmissão de um sentido institucional intimamente associado às
axiologias de valores pelas quais a instituição político-partidária adquire
uma determinada identidade e singularidade.

Os géneros de cartazes integrados na finalidade de tradução são os
de doutrina, de esclarecimento e sátira que passamos a descrever
pormenorizadamente.

II.2.1 - O cartaz de doutrina
É no cartaz de doutrina ou de programa político-partidário (figura

nº9) que se encontra mais evidente a componente pedagógica e deontológica
do discurso.

No cartaz de doutrina parece verificar-se uma valorização das
mensagens verbais sobre as mensagens iconográficas. Nesta categoria
recensearam-se alguns exemplares de cartazes nos quais predomina o texto
em relação à imagem (os denominados ‘cartazes-panfleto’ ou ‘cartazes-jornal).

A valorização do texto em relação à imagem é uma situação que
se entende, se se ponderar a especificidade pedagógica inerente ao cartaz
de doutrina e de esclarecimento. Como a mensagem se caracteriza pela
explicitação e a familiarização de um sentido institucional, relativo a uma
determinada temática, com vista à familiarização da sociedade política com
_______________________________
68 - PCP/MZ- POR QUE LUTAM OS COMUNISTAS/  VOTA PCP. [Lisboa], PCP, 1975,

Offset, 68x48cm. Arquivo: Biblioteca Nacional e Lisboa.
69 - PRP-BR- UMA SÓ SOLUÇÃO/ REVOLUÇÃO SOCIALISTA/ PRP-BR. Sl., PRP-BR,

[1975], Offset, 62x46cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
70 - PARTIDO COMUNISTA (EM CONSTRUÇÃO) - A LEI DOS PARTIDOS É UMA

BURLA/ ELEIÇÕES LIVRES. S.l., Partido Comunista (em Construção)/Comité Marxista
de Portugal, 1975, Offset, 78x47cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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PCP/MZ - POR QUE LUTAM OS COMUNISTAS/  VOTA PCP. S.l., PCP, 1975, Offset,
68x48 cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa,
1994, p. 109. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

Fig. 8: Na finalidade de tradução, salienta-se o carácter pedagógico do discurso, quer na
sua dimensão verbal, quer iconográfica (no âmbito da qual, as imagens, enquanto
ilustrações, reforçam os sentidos transmitidos verbalmente).
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Fig. 9: Dois exemplos de cartazes de doutrina: a doutrina numa perspectiva eleitoral
(LCI) e a doutrina numa perspectiva institucional (PPD).
De forma a possibilitar que o leitor perceba a génese doutrinária do discurso cartazístico,
reproduz-se na íntegra o texto  publicado no cartaz da LCI.

“O NOSSO PROGRAMA:
É um programa de luta
de todos os trabalhadores para defender o seu nível de vida e as suas conquistas:
os contratos colectivos, as nacionalizações, o controlo operário e a reforma agrária.
O  NOSSO INIMIGO:
É a burguesia que quer aproveitar as eleições para impôr a sua ordem e os seus
lucros.
São os partidos burgueses, o seu governo, o Conselho da Revolução
com os quais o PC e o PS devem romper qualquer colaboração.
É o seu pacto que o PS e o PCP devem rasgar para assumir as suas responsabilidades
na constituição de um governo sem representantes civis ou militares da burguesia
que defenda os interesses dos trabalhadores
e seja responsável perante um Congresso Democrático de todos os Sindicatos
e perante as Comissões de Trabalhadores.
A NOSSA FORÇA:
É a unidade de todos os trabalhadores
revolucionários, socialistas, comunistas ou sem partido
e das organizações na luta comum contra o capital
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A NOSSA ARMA:
É a democracia operária:
o direito de todas as correntes operárias se organizarem e
exprimirem todos os trabalhadores;
a liberdade de formar tendências para um Congresso Democrático de todos os Sindicatos
que organize a resposta à ofensiva dos patrões.
O NOSSO OBJECTIVO:
É a Revolução Socialista!
É o poder dos trabalhadores nas cidades e nos campos!
É o poder dos operários, camponeses e soldados,
organizados num Congresso Nacional de Comissões de Trabalhadores
para destruir o capitalismo e avançar na construção
duma nova sociedade, a sociedade socialista.
O NOSSO PROGRAMA,
O NOSSO INIMIGO,
A NOSSA FORÇA,
A NOSSA ARMA,
O NOSSO OBJECTIVO
É O DE TODOS OS TRABALHADORES!
VOTA LCI
LIGA COMUNISTA INTERNACIONALISTA”

LCI - VOTA LCI. S.l., LCI, 1975, Offset, 81x60cm. Arquivo: Comissão Nacional de
Eleições.
PPD - PPD/ PARTIDO POPULAR DEMOCRÁTICO DIZ NÃO ÀS DITADURAS. S.l.,
PPD, [1974], Offset, 59x39cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
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certos padrões de acção e de expressão, percebe-se a valorização dada à mensagem
verbal em detrimento da imagem. O texto doutrinário e de esclarecimento revela
uma pedagogia e uma pretensão de autoridade político-partidária que são
incompatíveis com a aparência confusa e incompleta das imagens, que tendem
a adquirir, predominantemente, neste contexto, uma mera função fática ou
ilustrativa. As imagens no cartaz de doutrina visam, principalmente, suscitar
o impacto, atrair um olhar interessado ou espantado, apelar para uma leitura,
estabelecer um contacto. Por outro lado, a redução da eficácia semântica
do cartaz à palavra tem, como consequência, uma certa objectivização política.
Sobre este aspecto, não se pretende defender a tese de que a ‘verbalização’
do cartaz conduz, necessariamente, como que a uma intelectualização da
política. Procura-se somente enfatizar as vantagens da palavra sobre a imagem,
em determinadas circunstâncias. Ao contrário da imagem, a palavra integra
um sistema de expressão que possibilita a manipulação de conceitos discretos
e não de objectos fisicamente completos71 e concretos (‘revolução social’,
‘liberdade’, ‘social-democracia’, fascismo’, ‘poder popular’, ‘Reforma
Agrária’, etc.). Ora, tais conceitos dificilmente são comunicados pela imagem.
Quando tal acontece ou são transmitidos de uma forma ambígua ou, pura
e simplesmente, não conseguem ser eficazmente comunicados. É neste
contexto que se inventariaram dois tipos principais de imagens: o relativo
às imagens que parecem apresentar, essencialmente, uma funcionalidade
fática, e o das imagens através das quais se procura ilustrar – na medida
do possível -  alguns dos conceitos políticos transmitidos pelo texto
doutrinário. Nesta ‘imagem-ilustração’ verificou-se uma certa tendência para
uma representação de natureza ideográfica caracterizada por uma negação,
mais ou menos assumida, de um registo meramente documental e pictográfico.
É assim que, neste regime, os adereços valem como metonímias, as
personagens são retratadas como sinédoques e as encenações (poses,
enquadramentos, composições) adquirem a carga simbólica da alegoria
política. A própria especificidade do registo da imagem acompanha essa
preocupação ideográfica: é o caso do esquematismo representativo do corpo
humano, do artificialismo da cor (por vezes associado a um ‘cromatismo
institucional’) e da representação em ‘alto contraste’.

Já mencionámos a particularidade de a palavra conseguir comunicar
determinadas informações políticas que na imagem são, por vezes, difíceis
de transmitir. Devido ao seu carácter abstracto, a linguagem verbal favorece
a explicitação de sistemas oposicionais que, do ponto de vista político, são
elucidativos do paradigma axiológico e normativo da instituição. A este

_______________________________
71 - BARTHES, Roland - O sistema da moda, p. 27.
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propósito confira-se o cartaz da UDP, “O povo luta pela democracia popular”
(figura n º10). Trata-se de um cartaz de doutrina no qual se comunica
textualmente a axiologia de valores daquele partido político em relação
a determinados parâmetros. É o caso, por exemplo, dos sujeitos políticos
(“Povo” vs “Burguesia”; “Trabalhadores Rurais do Sul” vs “Latifundiários”;
“Trabalhadores da Rádio Renascença” vs “Patrões Reaccionários”; “Soldados”
vs “Oficiais Fascistas”); do regime político (“Democracia Popular” vs
“Ditadura”); da explicitação de uma temporalidade institucional (‘Passado’:
“Dantes” vs ‘Presente’ : “Agora”, “17 meses de luta”); dos tópicos
(“Emprego” vs “Desemprego”; “Prosperidade” vs “Custo de vida”; “Guerra”
vs “Paz”; “Avanço Popular” vs “Demagogia”) e até mesmo das instituições
(‘UDP’ vs “ELP”, “PPD”) e das personalidades (‘Massas’ vs ‘Personalidades’:
“Spínola”, “Galvão de Melo”); das nações (“Portugal” vs “América”) e
das ideologias (“Nacionalismo” vs ”Imperialismo”). Todas estas dicotomias,
textualmente explicitadas, constituem como que uma nomenclatura político-
institucional da UDP, que dificilmente é reconhecida tendo somente a imagem
por referência. Tal não significa que estas oposições também não sejam
parcialmente transmitidas pela imagem, mas a sua natureza é totalmente
distinta: a dicotomia abstracta de conceitos dá lugar a uma oposição concreta
em torno de parâmetros espaciais (imagens colocadas na parte superior
do cartaz vs imagens colocadas na parte inferior; à esquerda vs à direita);
parâmetros iconográficos (representação cosmogónica do mundo do trabalho
vs do mundo da violência e da guerra; representação do trabalhador vs
dos agentes secretos; representação frontal do trabalhador vs a representação
a três quartos dos agentes secretos; o punho fechado e erguido vs o braço
erguido mas com adereços (metralhadora); o rosto descoberto vs os rostos
ocultos por óculos escuros; os braços descobertos pelas mangas arregaçadas
vs os braços cobertos por gabardinas) e parâmetros cromáticos (o vermelho
vs o preto).

Com excepção das ilustrações referentes aos símbolos político-partidários,
que objectivam o cartaz político, determinando-lhe claramente um carácter
institucional, a maioria das imagens referentes aos cartazes de doutrina parece
estabelecer com as mensagens verbais uma relação ou de relativa redundância
(figura nº11), ou de dependência face ao discurso verbal, para adquirirem
um  sentido político-institucional (figura nº12). Numa relação de redundância,
a imagem adquire o estatuto de ilustração de alguns dos sentidos (enfatizando-
os ou sintetizando-os) que são veiculados pelas mensagens verbais, no âmbito
da tal ‘pedagogia’ político-partidária.  Por sua vez, numa relação de
dependência com a palavra, a mensagem verbal atribui um determinado
sentido à imagem do cartaz, sentido esse que não seria facilmente interpretável
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Fig. 10: Cartaz de doutrina da UDP, no qual as mensagens verbais são essenciais para
transmitir claramente a axiologia de valores que caracteriza a UDP, enquanto instituição
político-partidária.
Com o objectivo de auxiliar o leitor a perceber as dicotomias que explicitamos, transcreveu-
-se integralmente o texto deste cartaz:

“1. O POVO LUTA PELA DEMOCRACIA POPULAR
AO LONGO DE 17 MESES DE LUTA TUDO AQUILO QUE O POVO CONQUISTOU
FOI À CUSTA DA SUA FORÇA E ORGANIZAÇÃO, SEGUINDO O EXEMPLO
DA CLASSE OPERÁRIA

As herdades dos latifundiários ocupadas pelos trabalhadores rurais do sul
As casas que estavam vagas ocupadas pelos que dantes viviam em barracas
A conquista da rádio renascença e do jornal república que dantes serviam os patrões
reaccionários
A organização dos soldados e o saneamento de alguns oficiais fascistas
As comissões de trabalhadores e de moradores
As assembleias democráticas que o povo conseguiu pôr de pé
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Foi o povo que conseguiu tudo isto
não foi nenhum governo que lho ofereceu
O POVO HOJE JÁ NÃO QUER VIVER COMO DANTES

2. OS BURGUESES LUTAM POR MANTER A SUA DITADURA
O que os burgueses mais temem é essa coisa tão simples que é : “O POVO A MANDAR
EM TUDO”
Por isso nos atiram com tudo o que nos possa dividir e travar
O desemprego a vida cara, a miséria para os camponeses
A guerra colonial para os soldados

Mas as mentiras e as promessas já não conseguem parar o avanço popular
Por isso os fascistas atacam:
com bombas do ELP
com incêndios em matas e searas
com ataques em sedes de partidos e sindicatos
com o PPD a ameaçar armar 50.000 fascistas
com o Spínola e o Galvão de Melo a prometerem golpes.

tudo isto com dinheiro e armas dos imperialistas americanos
mas hoje a burguesia já não consegue governar como no passado.”

UDP - O POVO LUTA PELA DEMOCRACIA POPULAR/ UDP. S.l., UDP, 1975, 87x62cm.
Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
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PPD - SOCIAL DEMOCRACIA/ AÇORES/ PPD. S.l., PPD, [1975], Offset, 50x45cm.
Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

Fig. 11: Relações de redundância de alguns elementos iconográficos em relação ao texto.
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‘REVOLUÇÃO’/PRP-BR - SEMANALMENTE/ Revolução/ Jornal ‘Revolução’. S.l.,
Jornal ‘Revolução’/PRP-BR, 1974-1975, Offset, 32x24cm. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.

Fig. 12: Exemplo de um cartaz no qual se verifica uma relação de dependência da imagem
principal com as restantes mensagens do cartaz para adquirir um determinado sentido,
quer de natureza ‘comercial’, quer ‘institucional’.
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exclusivamente a partir dela. Nesta relação de dependência, as palavras
têm por função dotar a imagem de um certo nível de inteligibilidade político-
partidária, considerado como institucionalmente ‘óptimo’.

Já se mencionou o facto de que, no género de  doutrina, o discurso
apresenta uma especificidade ‘pedagógica’ que visa familiarizar a sociedade
política com os conceitos e a axiologia de valores políticos que determinam
a singularidade da instituição político-partidária.

Esta ‘pedagogia’ pode desenvolver-se segundo três direcções distintas:
A - Por referência a uma determinada temática historicamente concreta,

relativamente à qual a instituição político-partidária transmite uma
interpretação normativa. A este propósito confira-se o cartaz “A
reforma Agrária que o Partido Comunista Português preconiza”72

(figura nº13);
B - Em relação a um quadro axiológico normativo que determina

a peculiaridade e a legitimidade da instituição político-partidária
para, em seguida se aplicar a uma determinada temática (PPD:
“Sim à autonomia com a Social Democracia”73).
Salienta-se o facto desta categoria ser simétrica da anterior. Na
primeira, a temática já existe anteriormente ao cartaz de doutrina
(é, portanto, o produto de uma determinada escolha táctica), sendo
devidamente enquadrada à luz de uma axiologia de valores, de
forma a adquirir uma inteligibilidade político-institucional. Em
contrapartida, nesta segunda categoria, a temática (neste caso,
a autonomia dos Açores e da Madeira) só é possível, ou só tem
existência, no âmbito do quadro axiológico da instituição (por
intermédio da social-democracia que determina a singularidade
institucional do PPD). Descortinam-se, deste modo, duas
modalidades distintas de ‘tradução’: numa, a temática é mediada
por um código político-ideológico; na outra, é a própria expressão
discursiva de um código político-ideológico que determina a
temática, atribuindo-lhe uma dimensão institucional incontornável.
É como se a temática política só tivesse existência num plano
institucional, isto é, simbólico: a autonomia só pode existir no
quadro da social democracia que o PPD preconiza e que determina

_______________________________
72 - PCP - A REFORMA AGRÁRIA QUE O PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS

PRECONIZA. S.l., PCP, 1974 –1975, Offset, 45x62cm. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.

73 - PPD - SIM À AUTONOMIA com a SOCIAL-DEMOCRACIA/PPD. S.l., PPD, [1975],
Offset, 60x43cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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Fig. 13: A ‘Reforma Agrária que o Partido Comunista Preconiza’ , exemplo de um cartaz
de doutrina  no qual a finalidade de tradução adquire uma dimensão histórica, relativa a
um conjunto de interesses e expectativas políticas que a instituição procura mediar.
Passa-se a reproduzir o texto na integra:

“A REFORMA AGRÁRIA QUE O PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS
PRECONIZA

A realização da reforma agrária e duma política agrária que defenda os interesses da
população laboriosa dos campos é um objectivo central da revolução democrática nacional

Para atingir este objectivo são fundamentais as seguintes medidas:
1
Expropriação dos grandes latifúndios e das grandes explorações agrícolas capitalistas
cujas dimensões para efeito de expropriação serão determinadas por lei, tendo em
conta a natureza do terreno, os tipos de cultura, o valor do produto e o peso relativo
das várias camadas do campesinato em cada região. Em todos os outros casos, respeito
pela propriedade privada da terra.
2
Entrega aos assalariados rurais e aos camponeses pobres (proprietários, rendeiros
e parceiros) das terras expropriadas. Divisão e distribuição, nuns casos da terra para
ser explorada individualmente ou em cooperativas e estabelecimentos noutros casos
(...) tendo em conta a vontade das massas camponesas.
3
Elevação dos salários e garantia de trabalho para os assalariados rurais, tornando-
lhes extensivas as conquistas sociais do proletariado industrial. Jornada de 8
horas.



100

O Cartaz Partidário em Portugal (1974-1975)

4
Extinção de formas semifeudais de exploração como foros e parcerias nas suas diversas
modalidades, e entrega àqueles que a trabalham  e a título de propriedade plena das terras
presentemente exploradas em tal regime. Reforma do regime de arrendamento. Anulação
das dívidas usurárias
5
Restituição ao uso dos povos respectivos das terras baldios e outras usurpadas pelo
Estado fascista e grandes agrários
6
Auxílio do Estado aos pequenos agricultores, estimulando a formação e desenvolvimento
das cooperativas agrícolas, concedendo créditos a juro módico, fornecendo máquinas em
boas condições, sementes e gados melhorados, facilitando seguros e a aquisição e transporte
de adubos, insecticidas e fungicidas, prestando assistência técnica e autorizando a instalação
de indústrias subsidiárias para laborar os produtos agrícolas das próprias cooperativas.
7
Melhoramento das condições gerais de vida nas aldeias pela electrificação, construção
de estradas e escolas, abastecimento de água, instalação de postos médicos, etc.
8
Desenvolvimento da indústria de adubos químicos e máquinas agrícolas, realização
de obras de rega, electrificação rural, fomento pecuário, florestação, defesa da natureza,
melhoramento das vias e meios de transporte, construção de silos, adegas e lagares
e criação de parques de tractores e máquinas agrícolas, para utilização em boas condições
pelas cooperativas e pelos agricultores individuais.
9
Liquidação da especulação, do parasitismo comercial e dos monopólios da compra,
de distribuição e venda de produtos agrícolas, pecuários e florestais pelos grandes
industriais e pelos grandes agrários. Liquidação completa dos Grémios, Federações
e Juntas. Reorganização do aparelho comercial dos produtos agrícolas, pecuários e
florestais na base da colaboração do Estado com as cooperativas de agricultores, de
forma a garantir preços remuneradores.
10
Alargamento das insenções de impostos aos Camponeses pobres, estabelecimento de
um sistema progressivo da contribuição predial rústica e dos rendimentos reais da
exploração agrária segundo o princípio: - paga mais que mais tiver.

(do Programa do PCP aprovado no VII Congresso em 1974)

PCP
COM A REALIZAÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA SÓ TERÃO A PERDER OS
LATIFUNDIÁRIOS E GRANDES CAPITALISTAS E TERÁ A GANHAR TODA A
POPULAÇÃO TRABALHADORA DOS CAMPOS”
PCP - A REFORMA AGRÁRIA QUE O PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS
PRECONIZA. S.l., PCP, 1974 – 1975, Offset, 45x62cm. Arquivo: Centro de Documentação
25 de Abril.
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a sua singularidade institucional, enquanto partido político. Esta
particularidade faz-nos lembrar, curiosamente, o conceito de ‘meta-
-acontecimento’ formulado por Adriano Duarte Rodrigues nas
“Estratégias da Comunicação”74. Da mesma maneira que no
discurso jornalístico existem  acontecimentos segundos ou ‘meta-
-acontecimentos’ provocados pela própria existência do discurso
jornalístico, também no campo político é legítimo postular a
emergência de  temáticas que surgem, exclusivamente, a partir
de um discurso político-institucional de natureza doutrinária;

C - Por fim, a singularidade da instituição edificada a partir do
discurso doutrinário pode caracterizar-se pela transmissão de
um sentido político pertencente à axiologia de valores
ideológicos que contribuem para a edificação da sua
peculiaridade político-partidária, mas sem qualquer referência,
directa ou indirecta, a uma temática em particular, relativa
à realidade histórica ou às condições de competitividade
política. Nesta situação, o discurso do cartaz de doutrina política
parece ser caracterizado por uma mera explicitação dos valores
e dos programas de acção que determinam a singularidade
político-partidária da instituição: MES - “Lutar, Criar Poder
Popular”75.
Recensearam-se também cartazes que se caracterizam por citações
de personagens históricas, paradigmáticas do quadrante ideológico
da instituição político-partidária (Stalin: “A classe operária sem
partido é como um exército sem estado-maior”76; Mao Tsé Tung:
“Devemos confiar nas massas e devemos confiar no partido. Estes
são dois princípios fundamentais. Se duvidarmos deles nada
poderemos fazer”77).

II.2.2 – O cartaz de esclarecimento
Neste género de cartaz (figura nº14), os regimes de sentido relacionados

com a finalidade de tradução política adquirem matizes distintas dos que
são inerentes aos cartazes de doutrina. Ao contrário do que tende a suceder

_______________________________
74 - RODRIGUES, Adriano Duarte - Estratégias da comunicação. Questão comunicacional

e formas de sociabilidade. Lisboa, Editorial Presença, 1990, p. 101 e ss..
75 - MES - Lutar Criar Poder Popular!/ MES. Lisboa, MES, 1974 –1975, ], Offset, 60x41cm.

Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
76 - [UDP] – A CLASSE OPERÁRIA SEM PARTIDO É COMO UM EXÉRCITO SEM

ESTADO MAIOR.. S.l., [UDP], 1974-1975, Offset, 66x54cm. Arquivo: União
Democrática Popular.

77 - [PCP(ML)] -  DEVEMOS CONFIAR NAS MASSAS E DEVEMOS CONFIAR NO
PARTIDO. [Lisboa], [PCP(ML)], 1975, Offset, 112x74cm. Arquivo: Partido Socialista.
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MDP-CDE - ontem a reacção atacou/ hoje os trabalhadores devem responder. S.l., MPD-
CDE, 1975, Offset, 44x31cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
MDP-CDE - O SEXTO ESTÁ ROTO/ MDP/CDE. S.l., MDP-CDE, 1975, Offset, 49x34cm.
Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril/ Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.
MDP-CDE - uma grande jornada de luta contra a reacção/ MDP/CDE. S.l., MDP-
CDE, 1975, Offset, 45x33cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril/ Comissão
Nacional de Eleições.

Fig. 14: Três exemplos de cartazes de esclarecimento relacionados com a finalidade
de tradução. Formalmente, destaca-se o predomínio do discurso verbal com uma
especificidade referencial (relato do acontecimento), normativa (‘racionalização’ desse
acontecimento à luz da axiologia de valores políticos da instituição) e exortativa (apelo
à acção).
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no cartaz de doutrina, no género de esclarecimento a transmissão de uma
normatividade político-partidária articula-se em referência a um
acontecimento fortuito, que apresenta uma determinada relevância em relação
aos objectivos de institucionalização do partido político. Considerando-se
como acontecimento “tudo aquilo que irrompe na superfície lisa da história
de entre uma diversidade aleatória de factos virtuais”78, a finalidade de
tradução associada ao cartaz de esclarecimento visa, acima de tudo, diminuir
o carácter excepcional, imprevisível e abrupto da história, especialmente
no que diz respeito aos episódios que podem pôr em causa o devir partidário
da instituição política. A vocação político-partidária da instituição sai tanto
mais reforçada quanto melhor ela tiver a capacidade de interpretar, isto
é, de dotar de inteligibilidade política, à luz da sua axiologia de valores,
aquilo que por natureza é difícil ou é impossível de perceber ou de interpretar.
Assim, no cartaz de esclarecimento, a finalidade de tradução pauta-se pelo
registo de uma ‘normalização’ ou, se quisermos, de uma ‘intelectualização’
institucional da história à luz de um determinado paradigma axiológico.

Por tudo o que até agora foi escrito, surge a seguinte questão: qual
a diferença entre o cartaz de doutrina e o cartaz de esclarecimento, visto
que as suas dinâmicas significativas parecem ser da mesma ordem: explicitação
de um determinado conjunto de valores e normas político-institucionais -
através do manifesto do cartaz -, tendo por referência determinados fenómenos
ou temáticas? A distinção parece residir na atitude da instituição político-
partidária perante a realidade histórica. Enquanto no género de doutrina
essa realidade é considerada como não problemática, isto é, o acontecimento
histórico tende a ser encarado meramente como um pretexto para explicitar
pedagogicamente uma normatividade institucional (confira-se de novo o cartaz
do PCP sobre a reforma agrária – figura nº13), no cartaz de esclarecimento
as mensagens reflectem uma realidade histórica considerada problemática,
no sentido de ser politicamente complexa, contraditória e virtualmente
ameaçadora para o devir partidário da instituição política. A principal razão
pela qual a realidade histórica é concebida como problemática, radica no
carácter imprevisto, fortuito e ocasional do acontecimento político, que deverá
ser institucionalmente enquadrado e interpretado. A especificidade pedagógica
do discurso do cartaz de esclarecimento tende, então, a assumir uma natureza
reactiva, estando associada a um regime de funcionamento ‘acelerado’ que
será tanto mais visível, quanto a génese e as pretensões de consagração
político-partidária da instituição mais se encontrarem contestadas, diminuídas
ou ameaçadas.

_______________________________
78 - RODRIGUES, Adriano Duarte – Estratégias da comunicação, p. 98.
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Apesar de ter por referência o imprevisto político, a natureza do
discurso do cartaz de esclarecimento pouco tem a ver com o discurso
específico do campo jornalístico baseado, sobretudo, no relato do
acontecimento. Nos meios de comunicação, a notabilidade do acontecimento
tem a chancela do registo do excesso, da falha ou da inversão. No cartaz
de esclarecimento parece verificar-se um procedimento distinto. É certo
que a imprevisibilidade e o carácter aleatório do acontecimento está
presente, tal como se pode constatar no excerto do seguinte cartaz do
MDP-CDE79:

“ontem a reacção atacou. No Porto à saída de um comício do PS,
manifestantes destruíram um pavilhão do MDP-CDE (...). Em
Algueirão e em muitas localidades do País, muitos democratas foram
agredidos. Detectados em muitos pontos do Pais deslocações
organizadas para Lisboa de reaccionários ligados aos partidos de
direita”.

Porem, mais do que pela inversão ou principalmente pelo excesso,
o acontecimento político ocorre por “defeito, por insuficiência normal
e regular dos corpos “80. No âmbito dos corpos, não só se integram
os corpos biológicos (por exemplo, o ataque cardíaco, a morte fulminante
do líder partidário, como aconteceu com Sá Carneiro) ou os corpos
institucionais (as tais correntes contra-revolucionários e revisionistas
responsáveis pelas cisões internas que abalam a estrutura interna da
instituição político-partidária pondo em risco a sua integridade
institucional), mas também os corpos sociais. O acontecimento político
tem a ver, sobretudo, com os corpos sociais, com a emergência histórica
de dinâmicas sócio-políticas não previstas institucionalmente, cuja abrupta
emergência e a especificidade do funcionamento pode pôr em causa a
legitimidade, a implantação social e o programa de acção do partido
político. Nesta medida, o discurso do cartaz de esclarecimento não é
um discurso de relato do improvável, ou que incide sobre a  exploração
da espectacularidade do imponderável. É, antes de mais, um discurso
pedagógico da interpretação possível desse acontecimento à luz do quadro
de referências axiológicas da instituição partidária, que lhe poderão dar
(ou não) um sentido político institucional:

_______________________________
79 - MDP-CDE - ontem a reacção atacou/ hoje os trabalhadores devem responder. S.l.,

MDP-CDE, 1975, Offset, 44x31cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
80 - RODRIGUES, Adriano Duarte – Estratégias da comunicação. p. 99.
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“O Partido Socialista, ao convocar os trabalhadores e o Povo Português
para o seu grande comício no Campo Pequeno, entende que é seu
dever ripostar à campanha de calúnias e insídias anti-socialistas,
denunciar as tentativas de isolamento que culminaram com a proibição
da manifestação do dia 31 de Janeiro, demonstrando que o aval a
qualquer manifestação com o objectivo inconfessado de desencadear
uma desmobilização socialista, leva, não ao que esses círculos pretendem
– a derrota do socialismo e das liberdades – antes o reforço das fileiras
dos militantes socialistas. Foi o medo que os levaram à posição do
31 de Janeiro. Medo, não de  não verem senhoras com casacos de
peles, medo não da reacção ou de qualquer maioria silenciosa, mas
sim fundamentalmente de virem a assistir a uma grande manifestação
da classe trabalhadora em redor do partido que mais vitalmente defende
os seus interesses e consequentemente os apoia na sua luta pela unidade
pela emancipação económica e política.”81

(os sublinhados são nossos)

Para além dessa ‘pedagogia’ de ordem interpretativa sobre o
acontecimento, o discurso também pode ser classificado, adicionalmente, como
uma ‘literatura de combate’, que visa levar o espectador a concretizar uma
determinada acção política (ou, mais correctamente, uma determinada reacção
política). É neste discurso exortativo que se descortina com maior clareza
a componente prescritiva e deontológica, já anteriormente referida: apela-
-se em nome da reposição de uma ‘moralidade’ institucional - se a reacção
ontem atacou, hoje os trabalhadores, em nome dos ideais democráticos, devem
responder. Se as eleições são burguesas, porque não constituem uma vanguarda
política no âmbito da luta de classes, que possibilite a condução do proletariado
à vitória; se não são justas, porque apenas a burguesia possui recursos para
desenvolver uma campanha eleitoral eficaz; se não são representativas, porque
a oferta eleitoral não exprime as reais necessidades e aspirações do eleitorado,
então a classe operária não deve votar, mas sim reforçar o partido (auto-
-denominado como “organização de classe”) e a coesão dos proletários -
“Escorraçar o fascismo só é possível com a destruição da ordem capitalista!”82.
_______________________________
81 - PS – COMÍCIO/ CONTRA A CAMPANHA ANTI-SOCIALISTA/ PARTIDO SOCIALISTA.

S.l., PS, 1975, Offset, 30x21cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.

82 - PARTIDO COMUNISTA (EM CONSTRUÇÃO)- A LEI DOS PARTIDOS É UMA
BURLA/ ELEIÇÕES LIVRES. S.l., Partido Comunista (em Construção)/Comité Marxista
de Portugal, 1975, Offset, 78x47cm. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
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É esta componente pedagógica de enquadramento do acontecimento
à luz das axiologias de valores políticos que determina a singularidade
partidária da instituição política. Paralelamente, é através desta componente
deontológica e prescritiva, em que o discurso é claramente apelativo à acção
do espectador político, que o cartaz de esclarecimento mais se afasta do
discurso jornalístico. Se este último gravita, sobretudo, em torno da
publicitação, isto é, do relato do acontecimento, no discurso do cartaz de
esclarecimento, parece que o relato do acontecimento, se bem que
institucionalmente fortuito, é tanto melhor gerido quanto melhor for
enquadrado na normatividade axiológica da instituição (através da qual
adquire um sentido político-partidário) e quanto melhor possibilitar a
prescrição de uma determinada experiência/acção política.

No cartaz de esclarecimento, o estatuto da imagem é específico do
género. Aparentemente, as ilustrações parecem estabelecer com a palavra
uma relação ainda mais secundária do que a que se verificava nos cartazes
de doutrina. Mas, apesar de as imagens serem mais pequenas do que as
que são publicadas naquele género (raramente são imagens de impacto com
grandes dimensões), elas desempenham um papel decisivo na dinâmica
discursiva dos cartazes de esclarecimento. A grande maioria restringe-se
a símbolos partidários; algumas servem, mesmo, de ‘fundo’ ao próprio texto.
Todavia, todas elas existem no manifesto cartazístico como entidades que
visam transmitir uma determinada objectividade político-institucional
(símbolo ou logotipo político-partidário) considerada como essencial.

As imagens do cartaz de esclarecimento apresentam uma funcionalidade
própria. Se no cartaz de doutrina elas poderiam ser, teoricamente, dispensadas,
pois a sua ausência não prejudicava a transmissão do sentido (a sua
funcionalidade era essencialmente fática), no cartaz de esclarecimento a
situação é diferente. Tanto a sua presença como ausência apresentam
implicações significantes. A presença do símbolo político-partidário no
manifesto cartazístico constitui a marca iconográfica de uma autoridade,
a assinatura ‘heráldica’ de uma subjectividade discursiva de natureza
institucional. Mais importante que isso, o símbolo ou o logotipo vale como
o signo de um sujeito de enunciação institucional de um determinado
manifesto político, isto é, de uma certa enunciação política. É como se
fosse, então, o indicador explícito de uma ‘pessoa política’ à semelhança
do que acontece com a explicitação da ‘pessoa jurídica’. A sua ausência,
associada à ocultação metódica de todos os indicadores de ‘pessoa política’
de substância verbal (é o caso das referências à instituição política), implicaria
uma modificação abrupta da forma como o cartaz passaria a ser recebido
e interpretado. Ao invés de ser de esclarecimento político numa perspectiva
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institucional, seria considerado um cartaz de agitação, género com alguma
tradição na propaganda política, mas sobretudo na propaganda militar.

II.2.3 - O cartaz de sátira
O cartaz de sátira (figura nº15) é um género semelhante, em termos

das circunstâncias relativas à sua enunciação, ao cartaz de esclarecimento.
Tal como neste último, existe um acontecimento mais ou menos imprevisto
e ameaçador para as pretensões de implantação política da instituição
partidária (Revista ‘Spartacus’: congresso extraordinário do PCP de 28 de
Outubro de 1974; MDP-CDE: manifestação da Maioria Silenciosa de 28
de Setembro de 1974; Movimento Anarquista : eleições para a Assembleia
Constituinte em 25 de Abril de 1975) que, no âmbito da finalidade de
tradução, é interpretado politicamente pela instituição. A diferença reside
no estatuto do receptor: se no cartaz de esclarecimento ele tende a ser
encarado não só como mera testemunha, mas, simultaneamente, como um
cidadão em relação ao qual se apela à concretização de uma determinada
conduta política (daí a componente exortativa no discurso do cartaz de
esclarecimento), no cartaz de protesto ou de sátira, ele passa a ser considerado
como um  espectador político com o qual a instituição procura estabelecer
uma relação de cumplicidade. Por outro lado, a interpretação do acontecimento
ou do tema político por parte da instituição tende a ser negativa (Movimento
Anarquista: “Ruim por ruim... vota em mim!...”83; MDP-CDE: “minoria
tenebrosa “maioria silenciosa”84). A finalidade de tradução é, então,
caracterizada por um discurso de escárnio e maldizer político-institucional,
transmitido através da paródia ou da invectiva.

Directamente relacionada com a exploração do acontecimento
institucionalmente imprevisto, a sátira é um tipo de discurso panfletário
inscrito num ‘combate de ideias’85, cujo ataque marcado pela ridicularização,
pelo escárnio e pelo desprezo, não esconde o receio relativo ao facto de
o acontecimento ser encarado como uma ameaça para os planos de
implantação da instituição político-partidária na sociedade política. O cartaz
satírico é caracterizado por um discurso pretensamente cómico e até mesmo
paródico, que significa a distanciação axiológica da instituição em relação
aos acontecimentos políticos ou aos indivíduos e instituições que o
_______________________________
83 - [MOVIMENTO ANARQUISTA] - ruim por ruim ... vota em mim!.... S.l.,

[MOVIMENTO ANARQUISTA], [1975], Offset, 61x43cm. Arquivo: Comissão
Nacional de Eleições.

84 - MDP-CDE – minoria tenebrosa “maioria silenciosa”/ MDP/CDE.  S.l., MDP-CDE,
1974, 96x70cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

85 - ANGENOT, Marc – La parole pamphlétaire, p. 24.
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Fig. 15: No género satírico a finalidade de tradução caracteriza-se por uma interpretação
institucional, baseada no ridículo ou no desprezo, que enfatiza a distanciação da instituição
político-partidária em relação ao acontecimento. Do ponto de vista formal, a sátira é
uma denúncia que se realiza através da inversão das marcas que caracterizam o
acontecimento ou as personalidades que o protagonizam. No cartaz do MDP-CDE, a
inversão é evidente, baseando-se na caricatura da ilustração do cartaz que anuncia a
manifestação da Maioria Silenciosa de Setembro de 1974; no caso do cartaz do movimento
anarquista, a caricatura, apesar de ser mais subtil, não deixa de ser igualmente cruel:
inverte-se a seriedade e a dignidade associada à política e aos seus actores através da sua
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associação a um objecto que é do domínio do folclórico. Considerando-se o Galo de
Barcelos como a personificação do político e os símbolos dos partidos, como adereços
identificativos dos partidos concorrentes às Eleições para a Assembleia Constituinte
(acontecimento político), procura-se denunciar o seu verdadeiro significado político:
as eleições não constituem um mecanismo pelo qual as necessidades e os interesses da
população são efectivamente defendidos. Tendo por referência uma concepção do
exercício político baseado no poder popular, na democracia directa, os anarquistas vêem
nas eleições o exercício de um poder populista. Daí o recurso ao Galo de Barcelos
considerado, subtilmente, como um objecto que não é genuinamente popular, mas sim
folclórico (no sentido actual da palavra ‘pimba’); por fim, o cartaz-separata da
revista’‘Spartacus’ reporta-se  ao Congresso Extraordinário do Partido Comunista
Português de 28 de Outubro de 1974 e ilustra a ressurreição de Stalin, Lénine, Mao Tsé
Tung, Marx e Engels para castigarem Álvaro Cunhal, quando ele propõe a supressão
de expressões como, por exemplo, “Ditadura do Proletariado”. Quem peca, castigo
merece: no Congresso do PCP assiste-se, então, a uma ressurreição onde se concretiza
como que uma justiça ‘divina’ que pune os’‘fariseus’ e restabelece a ordem política. A
originalidade deste cartoon resulta do facto de se alicerçar num espiritualismo e numa
religiosidade popular, o que não deixa de constituir um facto surpreendente no caso de
um grupo político de ideologia marxista-leninista, como é o caso da OCMLP.

MDP-CDE - minoria tenebrosa “maioria silenciosa”/ MDP/CDE. S.l., MDP-CDE, 1974,
96x70cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
[MOVIMENTO ANARQUISTA] - ruim por ruim...vota em mim!.... S.l., [MOVIMENTO
ANARQUISTA], [1975], Offset, 61x43cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
Revista ‘Spartacus’, 1974, Offset, 61x43cm. Arquivo: União Democrática Popular.
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protagonizam. Daí a importância da caricatura no cartaz satírico que se
assume como um sistema de inversão e de exagero das características físicas
e morais dos protagonistas e dos valores das instituições políticas. Tal sistema
permite demonstrar, por um lado, a natureza aberrante desse acontecimento
e dos seus protagonistas em relação às axiologias de valores da instituição
político-partidária e, por outro, explicitar claramente a sua distanciação em
relação a esse episódio.

O discurso do género satírico parece não apresentar, explicitamente,
a dimensão pedagógica do cartaz de doutrina ou a dimensão exortativa do
cartaz de esclarecimento. Sendo assim, a finalidade de tradução no cartaz
de paródia política não se inscreve num registo literal e descritivo (tanto
iconográfico, como verbal) do acontecimento, o que exige ao espectador do
cartaz uma competência discursiva que lhe possibilite descobrir qual é, na
realidade, o episódio sobre o qual a instituição político-partidária se reporta
e a estrutura axiológica em referência à qual ele adquire um sentido
politicamente ridículo. Tal situação implica que a componente ‘pedagógica’
de explicação e de enquadramento existente no cartaz de esclarecimento
e de doutrina, não exista explicitamente no cartaz de sátira. Mas, em
contrapartida, aquilo que implica é um mundo político comum, tanto à
instituição política como ao espectador que possibilite sustentar uma
relevância política e institucional em relação ao acontecimento, não obstante
a irrelevância informacional que está patente no manifesto cartazístico.
O cartaz diz pouco, mas, não obstante, comunica muito. Quanto mais
o manifesto se reportar a um mundo político comum, quanto mais o cartaz
de sátira actualizar uma consciência interlocutiva, mediante a qual a
instituição política enuncia como enuncia, porque sabe que o espectador
sabe a que acontecimento ela alude (e qual a atitude que tem em relação
a esse acontecimento) e o espectador, por sua vez, sabe que a instituição
sabe que ele sabe (e assim sucessivamente, numa progressão infinita),
maior é o efeito gerador de uma relação de cumplicidade entre eles, o
que só contribui para a consolidação da legitimidade partidária da instituição
política.

Sempre respeitando o princípio segundo o qual aquilo que é enunciado
é mutuamente reconhecido pelos interlocutores como implicitando um
determinado sentido, cujos reais contornos se encontram dependentes  de
um determinado contexto comunicacional, as palavras e as imagens (que,
mais do nunca, se inscrevem numa relação de inter-dependência) parecem
adquirir uma dinâmica surreal. No cartaz político, elas significam,
explicitamente, determinados conteúdos e, implicitamente, outros totalmente
distintos. É por intermédio deste processo que surge o absurdo da anedota,
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a originalidade da caricatura ou do cartoon, com os quais o acontecimento
político, comunicado através do ridículo, adquire o contorno visível de uma
distanciação em relação ao seu carácter potencialmente absurdo ou ameaçador.
Através do cartaz de sátira, a consagração da instituição político-partidária
é tanto mais eficaz, quanto o discurso conseguir implicitar o acontecimento,
evidenciar essa distanciação (finalidade de tradução) e ser capaz de enfatizar,
simultaneamente, uma aproximação entre a instituição, enquanto sujeito de
enunciação, e o espectador-cúmplice, enquanto destinatário. É, portanto,
um registo ambicioso e difícil de conseguir com pleno sucesso, mas que
vale a pena tentar, pela capacidade de fundar uma sinergia política, de
instaurar um ‘nós’ político consolidado pelo riso e pelo escárnio, mas que
não disfarça nem a revolta, nem o medo perante a adversidade da
imprevisibilidade histórica.

II.3 - O papel de agenda
Na finalidade de tradução as mensagens dos cartazes de doutrina,

esclarecimento e até mesmo de sátira, apresentam uma especificidade
pedagógica, mais ou menos evidente, que assenta na familiarização da
sociedade política com os valores e os códigos de acção e de expressão
das várias instituições que constituem o espectro partidário da época.

Por sua vez, no papel de agenda, a comunicação é encarada pela
instituição político-partidária de uma forma distinta, o que leva a que as
mensagens transmitidas pelo cartaz apresentem também uma funcionalidade
diferente. Através do papel de agenda, a instituição política procura somente
publicitar, divulgar determinadas temáticas políticas que possam estar
eventualmente relacionadas com os interesses e expectativas da sociedade
política, mas que contribuam sempre para a consagração da sua vocação
partidária. Tal aspecto implica que o cartaz seja concebido, essencialmente,
como um simples meio de publicidade política, com a condição, porém,
dessa publicidade ser geradora de consequências políticas que sejam
institucionalmente convenientes.

O papel de agenda apresenta implicações interessantes do ponto
de vista pragmático. Reportando-nos à teoria dos actos de linguagem
postulada por Austin86, no papel de agenda, não é somente importante
o acto de linguagem que se caracteriza pela acção de dizer qualquer coisa
com determinada significação e referência político-partidárias (acto de
locução político-partidária), ou a acção que se pode concretizar através
_______________________________
86 - AUSTIN- Quand dire c’est faire. Paris, Éditions du Seuil, 1970, p. 109-137.
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dessa locução (acto de ilocução político-partidária87), mas também os efeitos
político-partidários (por vezes indirectos e oblíquos, porque não
convencionalmente estabelecidos) decorrentes do facto de se ter dito e de
ser ter efectuado alguma acção por intermédio da locução (acto de perlocução
político-partidária). Estes efeitos (concebidos como mutações em
pensamentos, sentimentos e até mesmo comportamentos de natureza
partidária) tanto podem afectar a colectividade, considerada como destinatária
desses actos de linguagem, como a própria instituição que os  concretizou.
Simultaneamente, a sua ocorrência pode ser partidariamente voluntária e
consciente ou fortuita e imprevista.

A problemática dos efeitos resultantes dos actos de dizer e de se
fazer político-partidariamente alguma coisa ao dizer algo, é de decisiva
importância. No papel de agenda não está somente em causa a realização
ilocutória de actos de linguagem, isto é, a concretização de diferentes
utilizações partidárias da linguagem. É o caso da comunicação de uma
promessa político-eleitoral, da convocação de uma iniciativa política, da
concretização de um protesto e de uma reivindicação, da idolatração de
um líder ou da celebração partidária de uma determinada efeméride. Está
também a maneira como essas utilizações conseguem suscitar resultados,
reacções político-institucionalmente convenientes, ou seja, que contribuem,
de algum modo, para a consolidação da vocação partidária da instituição.
No papel de agenda insinua-se, então, uma concepção de intencionalidade
(inscrita numa correlação entre ‘tentativa’ e ‘resultado’) que ultrapassa a
dimensão ilocutória para se inscrever na dimensão perlocutória da linguagem,
pois os efeitos de determinados actos partidários de linguagem podem ser
conscientemente desejados e até perseguidos pela própria instituição: “dizer
qualquer coisa provocará frequentemente – demasiado frequentemente –
certos efeitos sobre os sentimentos, os pensamentos, os actos do auditório,
ou do próprio que fala, ou ainda de outras pessoas. E pode-se falar no
desejo, na intenção, ou no propósito de suscitar esses efeitos”88.
_______________________________
87 - Consideramos a ilocução político-partidária como um acto de linguagem que se encontra

estritamente associado ao campo político.
Tendo em conta que um acto ilocutório resulta de uma estrutura convencional que
inclui o uso de certas palavras por determinadas pessoas, em circunstâncias concretas,
embora as palavras possam não ser exclusivas do campo político (tanto descobrimos
um apelo no discurso publicitário como no discurso político), já o mesmo não acontece
no que concerne às  circunstâncias e às pessoas. Assim, a ilocução de um apelo
político só poderá ser concretizada por instituições ou actores político-partidários que
se inscrevam no corpo e na hierarquia do campo político. Por outro lado, as
circunstâncias estão directamente relacionadas com as modalidades de funcionamento
do campo político e os valores que foram instituídos com a revolução de Abril.

88 - AUSTIN - Ibidem, p. 114.
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Relacionada com uma função social característica dos partidos políticos
(a função de expressão), através do papel de agenda a instituição política
procura assegurar uma ‘taxa de notoriedade’ na sociedade política não por
intermédio da transmissão de posições e de programas partidários (tal
corresponderia à finalidade de tradução), mas pelo anúncio e pela transmissão
de iniciativas e de temáticas políticas que propiciem determinadas
consequências convenientes para os objectivos de consagração partidária.
Salienta-se a diferença de concepções subjacentes ao papel de agenda e
à finalidade de tradução. Esta última está associada a um regime de
funcionamento da ordem do ‘extraordinário’ (no que diz respeito, sobretudo,
aos géneros de esclarecimento e de sátira). O cartaz, numa perspectiva restrita,
e a comunicação política, numa perspectiva genérica, apresentam uma
especificidade reactiva. O discurso reflecte uma reacção a um acontecimento
imponderável, estando associado a um ritmo de funcionamento institucional
acelerado, estratégia terapêutica de reacção que consiste na ostentação da
sua normatividade simbólica, “no restabelecimento da ordem violada e na
consequente interiorização dos mecanismos de culpabilidade”89. Em
contrapartida, o papel de agenda está adstrito a um regime de funcionamento
‘ordinário’, a uma modalidade que é característica do funcionamento
estratégico e regular da instituição política, no que diz respeito à consagração
simbólica da sua vocação partidária. É como se no papel de agenda se
verificasse uma transposição para a comunicação de uma ordem de
funcionamento regular e institucional que é completamente distinta do regime
de funcionamento relativo ao acontecimento político, institucionalmente
imponderável e imprevisto.

Joaquim Aguiar é sintético naquilo que entende por papel de agenda
num partido político. Integrando a agenda política no âmbito dos diversos
papéis e finalidades dos partidos políticos, concebe-a somente como a selecção
dos temas que são merecedores da atenção por parte da sociedade política90.
Devido a esta definição tão sumária, surge o risco de se confundir  o papel
de agenda dos partidos políticos com o que poderia ser uma espécie de
‘agenda setting’ político-partidária. Muito genericamente, no paradigma do
‘agenda setting’91 considera-se que o público tende a incluir no seu leque
de conhecimentos aquilo que se insere nos conteúdos divulgados pelos meios
de comunicação social. Por outro lado, as temáticas do leque de
_______________________________
89 - RODRIGUES, Adriano – Estratégias da comunicação, p. 150.
90 - AGUIAR, Joaquim – “As funções dos partidos nas sociedades modernas” in:  Análise

Social, p. 229.
91 - Sobre este aspecto, confira-se WOLF, Mauro – Teorias da comunicação. Lisboa,

Editorial Presença, 1987, Col. Textos de Apoio (21).
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conhecimentos do  público estruturam-se de forma semelhante à maneira
como elas são valorizadas, ou desvalorizadas, no âmbito do funcionamento
dos diferentes meios de comunicação. A premissa fundamental neste
paradigma é a de que os meios de comunicação social apresentam um papel
decisivo na constituição de um quadro interpretativo, de um esquema de
conhecimentos, um frame essencial para dar sentido àquilo que se observa.
Ora, no papel de agenda dos partidos políticos, por muito que possa existir
o desejo (relativamente irrealista, atendendo ao processo de instalação e
de consolidação da estrutura organizativa da maioria das instituições políticas,
durante o período imediatamente posterior ao 25 de Abril de 1974) de
desenvolver uma ‘agenda setting’ político-partidária, através da ‘máquina’
propagandística e das interferências na cobertura noticiosa dos órgãos
de comunicação social, o que nos parece ser decisivo não é a forma
como a definição e a publicitação partidária de determinados temas
contribui para o modo como a sociedade política passa a pensar
partidariamente. Mais importante que esse aspecto é a ocorrência de
consequências político-partidariamente convenientes que são decorrentes
da publicitação de determinados temas. Daí a importância que damos
à teoria dos actos de fala formulada por Austin, com especial destaque
para os perlocutórios. No papel de agenda, a divulgação e a apresentação
de temas à sociedade política levada a cabo por certas instituições, segundo
determinadas circunstâncias, correspondem a uma dimensão ilocutória da
comunicação político-partidária, enquanto as consequências na realidade
política, intencionais e mais ou menos previstas, correspondem à sua dimensão
perlocutória. Questionar-se-á, todavia, que consequências serão essas?
Respondemos que são consequências de ‘legitimidade partidária’; são efeitos
relacionados com a criação de uma peculiaridade ideológica institucional,
com a consagração simbólica de uma vocação partidária, a construção de
uma ‘marca’ política. É nesta perspectiva que a enunciação de determinadas
mensagens, sobre certos assuntos políticos, tende a suceder-se a um ritmo
organizacionalmente calculado, intimamente  relacionado com o ambiente
de competitividade política restabelecido com as liberdades democráticas,
com as circunstâncias político-históricas e, sobretudo, com o contexto e
as oportunidades da instituição para desenvolver uma expressão política
através de dispositivos de comunicação que controla directamente (os
dispositivos de expressão político-partidária) ou, que, mesmo não controlando
(campo dos media), possui, normalmente, sobre eles uma competência
efectiva de influência.

Percebe-se, então, o ritmo avassalador da edição de cartazes de
determinadas instituições político-partidárias, em relação às quais o PCP
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foi, incomparavelmente, a que mais cartazes produziu, em consequência
dos recursos técnicos, humanos e materiais que foi capaz de mobilizar.
Este ritmo verificou-se,  sobretudo, na edição frenética do cartaz de anúncio
de iniciativa, de celebração e de homenagem política. Com isto não se
pretende questionar a efectiva concretização das iniciativas anunciadas,
encaradas ilocutoriamente como convocações não explícitas, nem a
sinceridade das homenagens, dos cultos ideológicos, ou das celebrações
históricas. Constata-se, somente, o ritmo alucinante da edição de cartazes
que transmitem as mais variadas mensagens propiciadoras de diversas
consequências político-institucionais.

Reafirma-se o facto deste ritmo ser concretizado ao sabor das
oportunidades, das circunstâncias e das tácticas das instituições político-partidárias,
o que, aliás, até poderia ser uma marca característica do designado ‘cartaz
revolucionário’, como aconteceu com os cartazes do ‘Maio de 1968’92 e,
anteriormente, com os jornais de parede da revolução chinesa (os célebres
Dazibao) ou com os trabalhos inerentes ao movimento ‘ROSTA’ da URSS93.
Para além da rusticidade da produção técnica (linóleo e serigrafia) destes
cartazes também estar presente nalguns exemplares do corpus de análise,
destaca-se, sobretudo nos cartazes do ‘Maio de 1968’, a opção voluntária
pelo anonimato, quer artístico (resultante do facto de a produção ser colectiva),
quer institucional (negação de um protagonismo político institucional tanto
nas mensagens como nos acontecimentos históricos: “que peut le mouvement
revolutionnaire maintement? Tout. Que devient-il entre les mains des partis
et des syndicats ? Rien” 94). Em contrapartida, no cartaz português pós
revolucionário, constata-se a omnipresença da denominação institucional,
como se, independentemente da diversidade de temáticas que transmitisse,
ela fosse o indício da obsessão em inscrever uma marca partidária no
quotidiano político. Medeiros Ferreira já tinha salientado o partidarismo
da vida política no pós 25 de Abril. Descortina-se agora, a nível discursivo
e tendo por referência de análise as mensagens transmitidas pelo cartaz
político, a marca dessa mesma partidarização.

Os contornos dessa institucionalização simbólica, a sua especificidade
e as expectativas da instituição partidária através deste exercício pela
linguagem constituem algumas das temáticas que irão ser abordadas

_______________________________
92 - CALVET, Jean-Louis - La production révolutionnaire, p. 102-115.
93 - BARNICOAT, John - Los carteles. Su historia y su lenguage, 4ª Ed.. Barcelona,

Editorial Gustavo e Gili, 1997, p. 231.
94 - CONSEIL POUR LE MAINTIEN DES OCCUPATIONS – “ Que peut le mouvement

revolutionnaire maintenant?” In: MICHEL, Albin -  Paroles de Mai. Paris, S. E.,
1998.
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seguidamente, com mais detalhe, na caracterização de cada um dos géneros
de cartazes que se inscrevem no papel de agenda.

II.3.1 - O cartaz de anúncio de iniciativa
É o género mais frequentemente recenseado no corpus de análise.

Quase metade dos exemplares recolhidos integram-se nesta categoria.
Como se pode verificar a partir da figura nº16, existe uma

multiplicidade de modos de estruturar as diferentes mensagens que pertencem
a este género. Apesar de tal variedade, percebe-se que existe uma preocupação
em proporcionar ao espectador uma apreensão rápida. Esta constitui uma
característica que não é exclusiva do cartaz de anúncio de iniciativa.
Idealmente, qualquer cartaz, independentemente do seu género e tipo, deverá
ser concebido de maneira a comunicar rápida e facilmente a mensagem,
mesmo nas condições mais adversas de recepção: conseguir transmitir a
mensagem quando o espectador se encontra em movimento e impor-se à
distância, de forma a sugestionar um olhar distraído. Tal significa que nele
predominam o tamanho do caracter, o grafismo do lettering, a tonalidade
da cor, a dimensão da imagem e, sobretudo, o tipo de escrita, fazendo
lembrar a telegrafia, baseado essencialmente no predomínio do substantivo
e do verbo, sem pronomes e sem artigos – fast reading, para quem não
tem tempo a perder. Nesta escrita destinada a uma leitura  veloz, o parágrafo
é substituído pela frase (“1º Comício UJC”95; “Comício Amizade”96), a
pontuação tende a desaparecer e, quando existe, reduz-se ao ponto de
exclamação, marca de um discurso enfático. É curioso verificar que nalguns
cartazes a própria redacção é caracterizada por uma escrita muito específica,
na qual a variação das maiúsculas e das minúsculas nada tem ver com
regras gramaticais, mas com normas gráficas que visam assegurar uma leitura
mais rápida, restringida ao essencial (“o fascismo não passará! COMÍCIO”97).
Este tipo de escrita gráfica, por vezes, adquire contornos estranhos, difíceis
de interpretar. Apesar de não se integrar no género de anúncio de iniciativa,
apresenta-se o exemplo de um cartaz de reivindicação da UDP que, de
forma sistemática, dispõe graficamente, a letras minúsculas, os artigos, as
conjunções e as preposições. Esta escrita afigura-se interessante, pois é como
_______________________________
95 - UJC - 1º comício UJC. S.l., UJC, [1975], Offset, 69x49cm. Arquivo: Centro de

Documentação 25 de Abril.
96 - PCP - COMÍCIO AMIZADE/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, PARTIDO

SOCIALISTA UNIFICADO DA ALEMANHA. Sl., PCP, 1974, Offset, 66x49cm. Arquivo:
Partido Comunista Português.

97 - UDP - o fascismo não passará!/ UDP. S.l., UDP, 1975, Ofset, 61x44cm. Arquivo:
União Democrática Popular.
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PS - PARTIDO SOCIALISTA GRANDE COMÍCIO/ Carlos Altamirano/ Mário Soares/ Luís
Ayala. S.l., PS, 1975, Offset, 70x49cm. Arquivo: Partido Socialista.
PPD - 1º ANIVERSÁRIO/ COMÍCIO FESTA/ PPD. S.l., PPD, 1975, Offset, 90x65cm, in:
A Cor da Revolução. Lisboa, Capital Europeia da Cultura’94/Electa, 1994, p. 82. Arquivo:
Biblioteca Nacional de Lisboa.
MLP - 19 de Julho de 1936: Os trabalhadores de ESPANHA iniciam a REVOLUÇÃO
SOCIAL. S.l., MLP 1974, Offset, 44x30cm. Arquivo: Arquico Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.
PCP, PS - MANIFESTAÇÃO COMÍCIO de apoio ao MOVIMENTO DAS FORÇAS
ARMADAS / Partido Comunista Português e Partido Socialista. S.l., PCP, PS, 1974, Offset,
50x70cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 16: Os cartazes de anúncio de iniciativa. Salienta-se a heterogeneidade de concepções
e disposições gráficas que determinam regimes distintos de leitura.
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se graficamente reduzisse o sentido político a um predomínio do substantivo
(a realidade política) e do verbo (a acção política):

“ACABEM COM os IMPOSTOS, MULTAS  e ALCAVALAS SOBRE
os CAMPONESES POBRES!
ACABEM COM os INTERMEDIÁRIOS QUE NOS LEVAM as
COLHEITAS a PREÇOS de MISÉRIA!
GARANTIA de TRABALHO TODO o ANO PARA OS
ASSALARIADOS! SINDICATOS LIVRES!”98

O carácter sintético da escrita adquire o seu nível máximo quando
algumas das unidades textuais se reduzem somente a uma palavra que encerra
em si o sentido do cartaz e estabelece com a sigla partidária o núcleo significante
do cartaz. Num caso, é a identidade da instituição político-partidária que
se assume como o título do cartaz no outro, a divulgação da iniciativa reduzida
a uma palavra ou a uma frase chave (“comício”, “semana de solidariedade”,
“sessão de esclarecimento”, etc.).

Apesar de o discurso verbal ser sintético, não significa que em todos
os exemplares recenseados pertencentes ao género de anúncio de iniciativa
esteja obrigatoriamente reduzido à frase curta ou à mera palavra. Em relação
a este aspecto foi recenseado um cartaz que se assume como sendo uma
espécie de ‘excepção à regra’. Trata-se de um cartaz do MDP-CDE (figura
nº17) que, para além de anunciar a realização de um comício, é, ao mesmo
tempo, um comunicado político. É um exemplar que se considerou como
‘híbrido’, pertencendo, simultaneamente, ao género de esclarecimento e ao
de anúncio de iniciativa política.

II.3.1.1 - As classes discursivas
Nos cartazes de anúncio de iniciativa política procurou-se desenvolver

uma morfologia das suas mensagens. Pretendia-se não só recensear o tipo
de mensagens existentes, mas, igualmente, integrar essas mensagens em
determinadas classes discursivas (ante-títulos, títulos, pós-títulos, imagens
de impacto, de memorização, etc.). Todavia, com excepção do que se verifica
nas imagens de memorização, que veiculam sempre os signos identificativos

_______________________________
98 - UDP- ACABEM COM OS IMPOSTOS, MULTAS E ALCAVALAS SOBRE OS

CAMPONESES POBRES! / UDP. S.l., UDP, 1974-1975, Offset, 30x42cm. Arquivo:
União Democrática Popular.
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MDP-CDE - angola: o povo no poder o poder ao MPLA/MDP/CDE. S.l., MDP-CDE,
1975, Offset, 43x31cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

Fig. 17: Exemplo de um género híbrido, podendo inscrever-se, simultaneamente, na
categoria de esclarecimento político e na de anúncio de iniciativa.
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das instituição, foi impossível estabelecer uma correlação entre outras classes
discursivas e o tipo de mensagens que podem transmitir. Efectivamente,
e só para dar um exemplo, nos títulos principais, tanto se encontraram
mensagens relativas às identidades das instituições políticas responsáveis
pela sua realização, como à divulgação da iniciativa em si, como ainda
ao tema político. Foi mesmo recenseado um cartaz do PCP, cujo título
era sobre o local da iniciativa99 e outro, do PS, que se caracterizava pela
divulgação da data da sua realização. Em relação a este último, é certo
que existem cartazes de anúncio em que a data, por apresentar uma pertinência
política, se pode assumir como o tema. Mas, numa situação como esta,
o cartaz integra-se tendencialmente no género de celebração (1º de Maio,
25 de Abril de 1974, 54º aniversário do PCP, etc.). Em contrapartida, neste
curioso cartaz do PS100, intitulado  “Março 21”, a data constitui, com a
palavra ‘comício’, o núcleo significante do cartaz, como se se pretendesse
fazer a transposição de um ritmo cósmico (o início da Primavera) para
a prática política (figura nº18).

Ao invés de se tentar estabelecer uma correlação entre classes
discursivas e mensagens, visto ter-se concluído que, com excepção do
respeitante às imagens de memorização e aos signos de identificação, ela
não obedece a uma norma rígida institucionalmente determinada, optou-
-se, então, por recensear apenas as classes que são consideradas como típicas
do género de anúncio de iniciativa. Neste contexto preciso, as classes
discursivas são concebidas como estruturas configurativas das várias
mensagens políticas que o cartaz de anúncio de iniciativa transmite. Já que
certas mensagens políticas são mais importantes que outras, constituindo-
-se como o nível mínimo de informação a partir do qual o cartaz adquire
uma determinada inteligibilidade, a funcionalidade das classes discursivas
é essencialmente fática. Elas visam destacar, na superfície do cartaz,
determinadas mensagens (independentemente da sua materialidade expressiva
ser de natureza iconográfica ou verbal) em detrimento de outras, de forma
a facilitar a percepção e a interpretação do cartaz por parte do espectador.
Assim, os blocos de texto, as frases, ou as palavras, independentemente
do sentido político que transmitem, apresentam maior ou menor impacto
conforme se integrarem em determinadas classes discursivas, como é o caso

_______________________________
99 - PCP- COMÍCIO DO PCP/ QUELUZ. [Lisboa], PCP, 1974, Offset, 69x49cm. Arquivo:

Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
100 - PS - MARÇO 21/ COMÍCIO/PARTIDO SOCIALISTA. [Lisboa], PS, 1975, Offset,

64,5x49cm. Arquivo: Partido Socialista.
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PS - MARÇO 21/ COMÍCIO/ PARTIDO SOCIALISTA . [Lisboa], PS, 1975, Offset,
64,5x49cm. Arquivo: Partido Socialista.

Fig. 18: “Março 21”- a transposição para a actividade partidária de uma temporalidade
cuja natureza não é política.
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das relativas ao título, ante-título ou ao pós-título. O mesmo acontece
com as mensagens iconográficas, consoante forem de impacto ou de
memorização. Voltar-se-á mais pormenorizadamente a este assunto no
capítulo IV101.

II.3.1.1.1 - Os títulos
É no título do cartaz, juntamente com a imagem de impacto e

a imagem de memorização, que se inscreve o núcleo significante do
anúncio de iniciativa. Paradoxalmente, por vezes, os títulos são difíceis
de descortinar: o que é o título num cartaz no qual todas as mensagens
apresentam o mesmo grafismo e suscitam o mesmo impacto? Esta é
uma questão que também se pôs na  análise dos outros géneros de cartazes.
É importante não considerar como título apenas as mensagens que estão
inseridas no rodapé superior do cartaz (headline), já que foram
recenseados cartazes nos quais o título também estava disposto
verticalmente, na diagonal, no rodapé inferior ou salientado por uma
moldura na parte central. Todavia, notou-se uma certa tendência para
uma composição tablóide, inspirada na paginação do jornal (e não deixa
de ser curioso que a maioria das tipografias existentes na altura, tivessem
imprimido também jornais, quer de informação generalista, quer de
conteúdo estritamente político-partidário). Nesta composição, o núcleo
significante do cartaz tende a ser constituído pelo título, seguido de
uma imagem de impacto e da ilustração relativa ao símbolo da instituição
(imagem de memorização).

Para além do título, o cartaz de anúncio de iniciativa pode ser composto
também por um ante-título e por um pós-título. Estas classes discursivas
apresentam uma forte relação de complementaridade com o título do cartaz,
na medida em que, ou contextualizam histórico-politicamente a informação
que nele é anunciada (“28 de Setembro, o fascismo não passou, o fascismo
não passará” - ante-título;  “Manifestação-Comício” 102 – título) ou, então,
enquadram-na ideologicamente (“Em frente na grande via da revolução
democrática popular” –  ante-título ; “ Grande Comício” – título; “Ergamo-
-nos contra as medidas fascistas  que visam calar a voz da classe operária”-
pós-título103). Neste trinómio ‘título – ante-título - pós-título’ descobre-se
_______________________________
101 - IV - As dimensões configurativas do cartaz político-partidário.
102 - GDUP - 28 Setembro/ o fascismo não passou/ o fascismo não passará/ GDUP. S.l.,

GDUP, 1974, Offset, 97x67cm. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
103 - MRPP - EM FRENTE NA GRANDE VIA DA REVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA

POPULAR/ GRANDE COMÍCIO/ MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset, 96x63cm. Arquivo:
Partido Socialista.
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a maioria das variações discursivas dos cartazes de anúncio de iniciativa.
É pelos títulos que grande parte da informação é transmitida. Por vezes,
para além do tema também se divulga no título a identidade das personalidades
que vão participar na iniciativa.

Tal como já foi salientado, a identidade da instituição política pode
constituir o título do cartaz, ficando remetido para sub-título - ou para
pós-título - o tema da iniciativa ou o local da sua realização. O título
pode mesmo ser uma exortação (“Vota PCP”) ou até mesmo um protesto.
Porém, o núcleo significante deste género continua a recair na divulgação
de uma determinada iniciativa. O facto de se destacar uma determinada
mensagem num título ou remetê-la para um sub-título ou, até mesmo,
para uma frase de rodapé, apenas é significativo de uma certa
hierarquização da informação, não alterando, em nada, a especificidade
estrutural do género. Explicando por outras palavras: o cartaz não deixa
de ser um anúncio de iniciativa política, se esta mensagem for destacada
graficamente no título ou disposta, discretamente, numa mensagem de
rodapé.

Para além dos títulos nos quais se apresenta e contextualiza a
iniciativa, o cartaz de anúncio de iniciativa tende a ser composto por
mais duas unidades textuais: uma relativa à divulgação da data e do local
de realização da iniciativa e outra caracterizada por uma frase de tipo
político-ideológico. Curiosamente, estas frases (PCP: “Candidatos
comunistas deputados do povo”104; PCP: “o povo quer e vence”105; PPD:
“Em luta pela liberdade”106; PUP : “Viva a ditadura do proletariado. Viva
o leninismo!”107) tendem a aparecer quando não estão presentes no ante-
título ou no pós-título, deixando estes de existir ou, então, passando a
ficar reservados para a transmissão de mensagens de carácter mais
referencial, relacionadas com o tema da iniciativa ou com a divulgação
das personalidades que nela participam.
_______________________________
104 - FSP, MDP-CDE, MES, PCP - POVO MFA/ PELO AVANÇO DO PROCESSO

REVOLUCIONÁRIO/ FSP,MDP-CDE, MES, PCP. S.l., FSP,MDP-CDE, MES, PCP,
1975, Offset, 49x68cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

105 - PCP - COMÍCIO/ O POVO QUER E VENCE/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS.
PCP, 1974, 57x40cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

106 - PPD - 1º ANIVERSÁRIO/ COMÍCIO FESTA/ PPD. S.l., PPD, 1975, Offset, 90x65cm.
Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

107 - PUP - COMÍCIO PUP/ VIVA A DITADURA DO PROLETARIADO/ VIVA O
LENINISMO!. S.l., PUP, 1975, Offset, 84x555cm. Arquivo: Comissão Nacional de
Eleições.
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II.3.1.1.2 - As imagens de impacto
Os cartazes de anúncio de iniciativa apresentam, maioritariamente,

dois tipos de imagens: uma imagem de impacto e uma imagem de
memorização. A distinção entre impacto e memorização consiste no estatuto
e na funcionalidade da ilustração no âmbito do manifesto cartazístico.
Sustentamos que, mais do que uma funcionalidade referencial, conativa ou
emotiva, a imagem de impacto apresenta, tendencialmente, uma
funcionalidade fática. Ela existe para estabelecer um contacto caracterizado
pela ‘marcação’ de uma presença significante (a existência do cartaz). Assim,
a imagem de impacto tem por função assinalar, no espaço público, a presença
de um manifesto político. Daí a sua dimensão, o seu cromatismo associado
a um certo esquematismo. A imagem de impacto é uma ilustração que tem
o poder de se fazer assinalar ao longe. Neste contexto específico, o impacto
não deve ser entendido a partir da quantidade de informação que transmite,
até porque algumas imagens resultam de uma opção clara por um registo
gráfico relativamente abstracto e minimal; e também não deve ser considerado
a partir de uma óptica de clareza no âmbito de um processo de transmissão
informacional, como se a imagem de impacto fosse capaz de transmitir
um sentido claro e unívoco, o que não acontece frequentemente. Tal não
significa que a imagem não transmita sentido; significa, somente, que, ao
invés de transmitir um único sentido, ela pode transmitir vários
simultaneamente. Em vez de se inscrever num único nível de inteligibilidade,
a ilustração possibilita múltiplas interpretações: desde a apreensão do motivo
e da cena representados, à análise, como que microscópica, do tipo de
pincelada – marca incontestável de um estilo pessoal, indício de uma
individualidade artística, sempre interessante de descobrir devido ao carácter
institucionalizado do cartaz político –, são infinitas as possibilidades de
interpretação. O impacto deve ser considerado, então, numa perspectiva
de optimização do canal de comunicação que é o cartaz em si. É tanto
maior o impacto, quanto melhor a imagem for capaz de assinalar a presença
do cartaz, enquanto manifesto político.

Poderá questionar-se se não se estará a subestimar demasiado o estatuto
da imagem no cartaz político.  A imagem de impacto não comunicará também
um sentido político? Não é o resultado assinalável de uma determinada
estética político-institucional? Certamente que a imagem está associada a
uma esteticização da instituição política que contribui para a sua consagração
simbólica. Porém, tal como atrás se realçou, este sentido que transmite
oferece-se, simultaneamente, nas suas múltiplas facetas, necessitando, por
isso, do poder clarificador da palavra para que lhe imponha um determinado
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nível semântico, considerado institucionalmente óptimo. A relação entre a
imagem e a palavra tende a ser uma relação de dependência, no âmbito
da qual a imagem de impacto adquire sentidos políticos e político-institucionais
que não possuía intrinsecamente ou, embora possuindo-os, não era capaz
de os comunicar de uma forma satisfatória.

Esta relação de dependência entre a ilustração e a palavra, entendida
como uma relação simbolicamente instituinte, como se o verbo concretizasse
um corte epistemológico na inteligibilidade da imagem, é uma questão
importante e que já tem alguma tradição. Já Charles Baudelaire, na segunda
metade do século XIX, a propósito do salão de artes de 1859, se insurgia
contra o aburguesamento da arte patente nos títulos dos quadros sem qualquer
relação com o sentido transmitido iconograficamente pelas obras, mas apenas
com a satisfação de um determinado fascínio folclórico. Contudo, salienta-
-se o facto desse aburguesamento resultar da inscrição do poder denominativo
da palavra que determinava a forma como o quadro era interpretado, como
se, ao invés de ser visto e apreciado, a sua recepção e interpretação passassem
a ser pautadas pela ordem da leitura. Em tom de sátira, Baudelaire confidencia,
em carta ao director da Revue Française, a possibilidade de se estabelecer
como que uma teoria do género do título: “Je pourrais faire defiler sous
vos yeux le titre comique à la manière des vaudevillistes, le titre sentimental
auquel il ne manque que le point d’exclamation, le titre calembour, le titre
profond et philosophique, le titre trompeur, ou le titre à piège dans le genre
de  Brutus, lâche César!” 108. Todavia, no caso do cartaz político, não é
o gosto do público que está em causa, mas a necessidade de transmitir,
com o mínimo de ambiguidade e o mais fácil e rapidamente possível, um
determinado sentido que contribua para a edificação ideológica de uma
singularidade político-partidária. É precisamente nesta questão da relação
entre imagem e palavra que se sente o poder do partido sobre o trabalho
do artista. Este não representa nada ao acaso; não é em nome de um ideal
de arte que foi contratado. Como designer - especialista das artes que vende
ao cliente os seus préstimos resultantes não da sua sensibilidade artística,
mas da sua competência técnica - o seu trabalho é o de ‘encher o olho’
(função fática).

Nos casos em que a imagem principal transmite um sentido político,
este tende a estabelecer-se por uma relação de redundância em relação a

_______________________________
108 - BAUDELAIRE, Charles – “ Lettre a M. le Directeur de la Revue Française sur le

Salon de 1859” in: FRISOT, Michel, DUCROS, Françoise (Coord.) -  Du bon usage
de la photographie. Paris, Centre National de la Photographie, 1987, Col. Photo Poche,
(27), p.28.
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algumas das várias mensagens verbais transmitidas no cartaz. Nesta situação,
a imagem adquire o estatuto de uma simples ilustração. É, então, como
se o cartaz regressasse às suas origens primordiais, ao famoso cartaz
publicitário Les Chats, criado em 1868 por Manet e avaliado por alguns
estudiosos como um dos primeiros cartazes produzidos109. Neste cartaz, que
publicita um livro editado por Rothchild, a imagem principal não é mais
do que a ilustração do título do livro que se promove, apresentando um
papel secundário em relação aos restantes elementos verbais. Segundo Max
Gallo, ainda não se estaria na presença de um verdadeiro cartaz, considerado
apenas como tal, por certos historiadores, pelo facto de a ilustração ser
assinada por Manet e esse pormenor constituir um facto importante na cultura
artística francesa. Todavia, independentemente destas controvérsias, o cartaz,
enquanto meio de comunicação, evoluiu no sentido de uma valorização
significante da imagem no manifesto e do estabelecimento de uma relação
simbiótica com a palavra.

Apesar da progressiva valorização significante da imagem no cartaz,
é possível estabelecer um parentesco comum entre ela e a ilustração patente
no livro impresso. Ambas estariam integradas numa cultura de produção
e difusão de massas, assegurada a partir da invenção da imprensa de
Gutenberg. A transição da ‘ilustração comentada’ do livro para o cartaz
estaria mesmo relacionada com os fenómenos políticos dos séculos XVI
e XVII, quando o poder se ilustra: “os rituais, os faustos, as posições e
as honras, as escolhas e os actos passam em força através dos diversos
objectos impressos que combinam a imagem com o texto”110. Mas não é
só para um ritual de visibilidade que o cartaz é utilizado. É igualmente
explorado no âmbito do exercício do poder político (e na luta simbólica
contra esse mesmo poder): o cartaz não só está frequentemente ligado à
clandestinidade, como também é utilizado para informar e proibir. Eis como
a folha ilustrada ganha a sua autonomia quer em relação a uma determinada
utilização social (o consumo livresco), quer em relação a um espaço (a
esfera privada). Por outro lado, do ponto de vista das mensagens, já não
se reporta somente à coisa pública, mas, igualmente, a uma publicidade
cultural que se mercantiliza cada vez mais, reflectindo o desenvolvimento
e o consumo de uma indústria cultural de massa.

Não obstante tudo o que se referiu até aqui, a questão da relação entre
a imagem e a palavra e, no limite, o seu estatuto no cartaz político-partidário,

_______________________________
109 - GALLO, Max - L’affiche – mirroir de l’Histoire. Paris, Col. Robert Laffont, p. 239.
110 - CHARTIER, Roger (Coord.) - As utilizações do objecto impresso.  Lisboa, Difel,

1998.
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continua a colocar-se. Roger Gerard formula-a claramente, a propósito do
objecto impresso:

“Será que a imagem se encontra presente – de acordo com o
ensinamento de Gregório o Grande e de toda uma tradição cristã –
porque é mais acessível aos ignorantes do que é o texto? A situação
tornou-se de facto mais complexa: a imagem associa-se ao texto numa
relação móvel de implicação, de proximidade e de hierarquia (...).
Além de que a imagem já não remete para um texto único (as
Escrituras), mas sim para escritos anteriores ou simultâneos, com
estatutos diferentes e, por outro lado, para uma visibilidade primeira:
a do decoro e a do ritual(...).
Por fim a imagem política impressa já não se dirige aos «ignorantes»,
mas ao «público», a públicos: o grau de dificuldade das decifrações
- desde a vinheta, que faz uma ilustração directa, até à complexa
metáfora visual – leva a uma nova interrogação sobre a partilha dos
efeitos visuais. Será que o público vê os mesmos objectos? Será que
tira as mesmas lições?”111

Questões decisivas as da última parte desta citação, que levam, por
sua vez, à formulação de mais uma, desta feita adaptada à especificidade
do objecto de análise: não será precisamente para reduzir a complexidade
potencial da imagem, a sua ambiguidade, a possibilidade de remeter para
outros textos (é o caso das imagens satíricas), de comunicar simultaneamente
para vários públicos; não será para diminuir o risco de comunicar várias
“lições” que, no cartaz político, a imagem de impacto parece estabelecer,
sistematicamente, uma relação secundária com o texto? Não se nega o facto
dela poder estar integrada num regime retórico específico (uma retórica
da imagem política), o que na realidade acontece. Enfatiza-se apenas o
carácter subsidiário da imagem em relação à palavra, adquirindo a primeira
uma função de reforço ou de dependência. É, curiosamente, nestas vertentes
de dependência mas, sobretudo, de redundância, que a imagem de impacto
ganha, paradoxalmente, um certo valor: não só visa suscitar impacto, como
também adquire uma função referencial, passando a reportar-se
iconograficamente a algumas das mensagens transmitidas pelo texto. Nesta
função de reforço, a imagem, como ilustração, reduz ao essencial o sentido
que é verdadeiramente importante e consegue transmiti-lo de uma forma
adequada em relação às condições sempre precárias de recepção. O problema
que surge agora é o de, ao considerar-se a imagem de impacto como uma
_______________________________
111 - CHARTIER, Roger (Coord.) - Idem, p.302.
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mera ilustração, se saber qual é, então, a sua referencialidade, quer dizer,
as unidades textuais que ilustra.

As mensagens verbais dos cartazes de anúncio de iniciativa podem
reportar-se a uma variedade de assuntos: ao tema da iniciativa política,
à iniciativa política em si, às identidades das personalidades convidadas,
à data e ao local da sua realização e, até mesmo, à identidade da instituição
que a organiza. A referencialidade das imagens de impacto varia, assim,
conforme elas se reportam a um ou a outro destes assuntos discriminados.
Grande parte das ilustrações dos cartazes de iniciativa reporta-se à iniciativa
em si: são as imagens de ilustração do meeting (figura nº19). Outras incidem
sobre o local de realização da iniciativa política, através de um registo
que se designou por ‘toponímia política’. Trata-se de uma ilustração de
um certo lugar que, de alguma forma, se pretende que seja evocativo do
sítio onde a iniciativa se realiza (figura nº20). Recensearam-se, igualmente,
imagens que retratam o protagonista político. Em relação a este tipo de
ilustrações, salienta-se o facto de a referencialidade não recair sobre a
representação das personalidades mencionadas verbalmente, numa dinâmica
de idolatração política. Ao invés da ‘elite’, preferiu-se representar
indirectamente o protagonista político pela figuração do trabalhador, do
camponês, do soldado ou da mulher, com a condição destes serem
suficientemente evocativos da «classe trabalhadora», dos «pobres e
oprimidos» e igualmente da personalidade que vai participar na iniciativa
(figura nº21). Finalmente, a imagem de impacto ilustra o tema da iniciativa
(figura nº22) ou a identidade da organização político-partidária que a organiza
(figura nº23). Salienta-se o facto de as imagens de impacto poderem
apresentar, simultaneamente, várias referencialidades: é o caso, por exemplo,
das ilustrações que representam o tema da iniciativa e a identidade da
instituição que a organiza.

II.3.1.1.3 - As imagens de memorização
Este tipo de imagem constitui a única categoria discursiva do cartaz

político-partidário que estabelece uma relação de contiguidade com um certo
tipo de mensagens. As imagens de memorização transmitem signos de
substância iconográfica (ou verbo-iconográfica, como acontece nos logotipos)
relativos à identificação da instituição que editou o cartaz. É por isso que
também se pode apelidar a imagem de memorização como ‘imagem de
identificação’ ou de ‘identidade’. Tende a ser uma ilustração de pequenas
dimensões, que se caracteriza pela representação do ‘símbolo’ ou do logotipo
da instituição político-partidária.
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UEC - COMÍCIO DA UEC COM A PRESENÇA DE ÁLVARO CUNHAL. S.l., UEC,
1974, Offset, 70x50cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
PRP-BR - CONSOLIDAR A UNIDADE DA CLASSE OPERÁRIA E DAS MASSAS
TRABALHADORAS PARA A REVOLUÇÃO SOCIALISTA/ PRP-BR. S.l., PRP-BR, 1975,
Offset, 69x49cm. Colecção: Isabel Alves/Ernesto de Sousa.

Fig. 19: A imagem de impacto, enquanto ilustração da iniciativa política.
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Fig. 20: As ‘toponímias’ políticas são imagens que ilustram indirectamente o local
de realização da iniciativa política. Nelas constatam-se alguns efeitos de sentido
interessantes, decorrentes da relação da imagem de impacto com a unidade textual
relativa à divulgação do local da iniciativa.
A transposição de um registo expressivo para outro (da palavra para a imagem e
vice-versa) é acompanhada por variações semânticas. A imagem significa muito mais
do que a palavra. Em relação àquela, a palavra tem essencialmente uma utilidade
institucionalmente objectiva. Em contrapartida, é pela imagem que a imaginação política
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se instaura: o que se irá passar na Praça de Touros de Setúbal encontra o seu correlato
na cena ilustrada na Setenave, como se esta fosse uma imagem de antecipação; o
comício no Ginásio de Sacavém está intimamente associado aos operários das fábricas
de Sacavém, fotografadas por Eduardo Gageiro (e posteriormente manipuladas
graficamente) e o mesmo acontece  com o comício do PCP no antigo liceu de Matosinhos.
Devido ao carácter objectivante da palavra,  é como se se operasse uma redução
da ‘amplitude’ dos significados transmitidos pela imagem Que mostra a imagem? O
espaço do trabalho (por vezes já previamente politizado). Que transmite a palavra?
Apenas a divulgação do local de uma iniciativa político-partidária. Neste ‘vai e vem’
entre a imagem e a palavra, o mundo do trabalho concede, então, o seu lugar a um
mundo político-institucional que é verbalizado.

MRPP - COMICIO/SETUBAL/ MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset, 68x49cm. Arquivo:
Comissão Nacional de Eleições.
PCP - 1º COMÍCIO EM MATOSINHOS/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l.,
PCP, 1974, Offset, 47x33cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
PCP - COMÍCIO EM SACAVÉM COM ÁLVARO CUNHAL/ PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1974, Offset, 47x33cm. Arquivo: Centro de Documentação
25 de Abril.
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Fig. 21: As ilustrações dos cartazes de anúncio de iniciativa política podem, igualmente,
r ecair sobre os seus protagonistas. Em princípio, a ilustração incidiria sobre as
personalidades que iriam participar na iniciativa. Constatou-se, todavia, um certo
constrangimento por esse tipo de representação. Tal constrangimento pode resultar de duas
razões: mais importante do que idolatrar o líder partidário é edificar uma imagem de
marca da instituição político-partidária;  por outro lado, o pudor da  representação do líder
é compensado por uma preocupação em representar a sociedade (com especial ênfase para
o sector laboral – o ‘povo trabalhador’).
A figuração do protagonista parece, assim, ser substituída por uma representação da
instituição, nomeadamente através de um adereço identificativo (por exemplo, a bandeira
do partido) ou da própria colectividade. Este tema pode, por sua vez, ser representado de
duas formas: como uma massa indiferenciada de corpos (representação de uma multidão)
ou, ao contrário, através de uma determinada personagem que seja suficientemente
evocativa da «totalidade dos trabalhadores». Neste caso, a ilustração é como se fosse um
retrato político. Sobre este aspecto, salienta-se a metodologia de trabalho dos artistas do
MRPP, cujos croquis se caracterizavam por ilustrações de trabalhadores retratados no seu
local de trabalho, no âmbito da realização das suas actividades.  Mas, não obstante o
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carácter pictográfico e documental destas ilustrações, a dinâmica é semelhante à que está
subjacente à representação da sociedade numa perspectiva massificada. A imagem até pode
ser perpassada por uma preocupação documental e etnográfica: nela se reconhece uma
identidade, um local, uma prática laboral, etc.. Todavia, por vezes auxiliada pela palavra
(“Na maré do povo...a vitória”), a imagem ostenta, paradoxalmente, uma”‘desumanidade’
que é típica da dinâmica da sinédoque: a ilustração não vale somente pela representação
de uma identidade concreta, mas sim pela maneira como ela é capaz de evocar a
globalidade de uma colectividade.

PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS/ 1º COMÍCIO NA PÓVOA DO VARZIM. S.l.,
PCP, 1974, Offset, 100x70cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
MRPP - GRANDE COMÍCIO/ O POVO LIBERTOU O CAMARADA ARNALDO MATOS
E LIBERTARÁ TODOS OS ANTI-FASCISTAS PRESOS/ MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset,
100x70cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Capital Europeia da Cultura’94/Electa, 1994,
p32. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
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PCP - Solidariedade com os Povos da América Latina/ PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 70x50cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 22: Exemplo de um cartaz, cuja imagem de impacto ilustra o tema da iniciativa.
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Fig. 23: Exemplos de imagens de impacto, cuja referencialidade incide sobre a identidade
da instituição que organizou a iniciativa. Este tipo de ilustrações pode ser de dois
tipos:  a imagem representa literalmente a identidade iconográfica da instituição (é
o caso dos cartazes dos comícios do Grito do Povo e da LCI) ou, então, caracteriza-
-se por uma composição de elementos que se integram no seu universo ideológico.
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É o caso da bandeira vermelha com o símbolo partidário impresso; dos trajes e
dos instrumentos de trabalho, enquanto adereços metonímicos das «classes
trabalhadoras»; da arma, metonímia do «poder» e da «revolução popular»; da pomba,
símbolo judaico-cristão da «emergência de ‘novos tempos’»; da criança, símbolo
do «futuro» e da «utopia» políticas; do Sol, símbolo político que significa a «‘aurora’
de uma nova época política» e, finalmente, da efígie de Lénine que marca um
parentesco histórico e ideológico.

O GRITO DO POVO - COMÍCIO DO GRITO DO POVO/ OS COMUNISTAS FACE
ÀS ELEIÇÕES. S.l., O Grito do Povo, 1975, 64,x46cm. Arquivo: Comissão Nacional
de Eleições.
LCI - COMÍCIO DA LCI/ A LCI FACE ÀS ELEIÇÕES PARA A CONSTITUINTE.
S.l., LCI, 1975, Offset, 57x43cm. Arquivo: Partido Socialista Revolucionário.
MRPP - COMÍCIO NACIONAL/ VIVA O PARTIDO/ VIVA O 18 DE SETEMBRO/ MRPP.
S.l., MRPP, 1975, Offset, 85x69cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Capital Europeia
da Cultura’94/Electa, 1994, p. 79. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS/ GRANDE COMÍCIO/ ÉVORA. S.l., PCP,
1975, Offset, 68x47cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
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De uma forma genérica, quer no cartaz de anúncio de iniciativa, quer
em todos os outros géneros do cartaz político, a imagem de impacto pode,
ou não, estar presente no manifesto. Porém, o mesmo não se verifica tão
facilmente com a imagem de memorização que se encontra omnipresente,
como se existisse a preocupação não só de assinalar no manifesto do cartaz
a identidade de um sujeito de enunciação institucional, mas também a
necessidade de fazer consciencializar o receptor para a marca institucional
de uma presença que se vai materializando ao longo de toda uma produção
cartazística.

Ao contrário da imagem de impacto, cujo sentido é, em maior ou
menor grau, subsidiário das diferentes unidades textuais, no caso das imagens
de memorização pode verificar-se a situação inversa. Por vezes, são as
unidades textuais (juntamente com a imagem de impacto) que estabelecem
com a imagem de memorização uma relação de dependência para adquirem
um claro sentido institucional.

A imagem de memorização apresenta duas facetas distintas: uma,
intrínseca ao próprio cartaz, está associada a uma inscrição nomenclativa,
objectivante, relativa a uma subjectividade institucional enunciativa; a outra,
extrínseca a cada um dos cartazes particularmente considerados, reporta-
-se a uma identidade institucional que se vai edificando progressivamente
ao longo do tempo, tendo por base o ritmo, a periodicidade de produção
e a afixação dos cartazes (isto é, a circulação da identidade iconográfica
da instituição político-partidária na sociedade política). Voltaremos a este
assunto muito mais detalhadamente no capítulo III, quando analisarmos as
categorias de expressão política, com especial destaque para a categoria
das identidades112.

II.3.1.2 - Especificidade
O género de anúncio de iniciativa apresenta a interessante

particularidade de ser a categoria simétrica do cartaz de esclarecimento.
Esta simetria relaciona-se com a dicotomia, já atrás mencionada, entre
acontecimento e meta-acontecimento113.

 Se o cartaz de esclarecimento era caracterizado por um discurso
pedagógico e normativo de reacção ou de enquadramento a um acontecimento
imprevisível, acontecimento esse que poderia ameaçar ou reforçar as
pretensões de institucionalização partidária da organização política, o cartaz
de anúncio de iniciativa consiste na enunciação de uma iniciativa – entendida

_______________________________
112 - Confira-se III.C.2.7- Identidades.
113 - RODRIGUES, Adriano Duarte - Estratégias da comunicação, p. 98-107.
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como um acontecimento organizado – que emerge na sociedade política
como uma realidade que é institucionalmente notável.

Pelo facto de dominar monopolisticamente os instrumentos de
expressão político-partidária (os meios de comunicação política numa
perspectiva institucional, em relação aos quais o cartaz é apenas um entre
vários) e de conseguir influenciar decisivamente a natureza dos discursos
enunciados nos meios de comunicação social114, parece-nos que a instituição
político-partidária tende a inscrever o género de anúncio de iniciativa numa
lógica semelhante à dos acontecimentos concebidos que têm exclusivamente
por referência o funcionamento do campo dos media. Tal pressuposto tem
como consequência uma valorização da dimensão simbólica da iniciativa
que é anunciada, parecendo perder importância a sua componente histórica.
Paradoxalmente, é como se tão importante como a concretização da iniciativa
política, fosse o seu anúncio, isto é, a sua divulgação, a sua enunciação
e as consequências políticas que daí podem decorrer. Quer isto significar
que as iniciativas anunciadas não se concretizavam na realidade? De forma
nenhuma se nega o carácter histórico da iniciativa política que é anunciada.
Apenas se salienta as diferentes concepções perante a realidade política
que estão subjacentes ao cartaz de esclarecimento e ao cartaz de anúncio
de iniciativa. O cartaz de esclarecimento reporta-se a um fenómeno político
da ordem do aleatório, do inesperado, devendo ser, por isso mesmo,
institucionalmente mediado: a génese do cartaz de esclarecimento é a da
reacção institucional. Em contrapartida, no cartaz de anúncio de iniciativa,
a própria iniciativa política apresenta uma especificidade que, na sua génese,
é, antes de mais, institucionalmente discursiva. É como se a iniciativa, antes
de apresentar uma dimensão histórica, fosse pautada por uma especificidade
simbólica, devido à existência da instituição político-partidária e da sua
‘máquina de propaganda’, que tende a assumir-se como um dispositivo de
visibilidade e de notoriedade no campo político.

No cartaz de anúncio, a iniciativa política apresenta uma temporalidade
totalmente institucional: a iniciativa não só é anunciada como também é
concretizada  a partir das estratégias e das tácticas de institucionalização
político-partidária inscritas num contexto de competitividade política. Nesta
perspectiva, não são as circunstâncias históricas que determinam a enunciação
do cartaz (como acontece no cartaz de esclarecimento); é a própria enunciação
e a organização institucional da iniciativa que produz consequências nas
circunstâncias histórico-políticas. É nesta perspectiva que se pode inferir
_______________________________
114 - MESQUITA, Mário – “Os meios de comunicação social” in: REIS, António (Coord.)

- Portugal, 20 anos de democracia, p.361.
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que o que está realmente em causa no anúncio de uma iniciativa política
é o que foi dito/anunciado, (o que pressupõe que algo foi interdito), como
foi dito/anunciado (o que pressupõe uma conveniência), quando foi dito/
anunciado (o que pressupõe uma oportunidade)  e o que provocou ao ser
dito/anunciado (o que pressupõe um objectivo). Todas estas questões
encontram a sua pertinência em relação à própria realização política da
iniciativa em si.

II.3.2 - Os cartazes de culto ideológico, de celebração e de homenagem
Estes géneros são reflectidos conjuntamente por serem estruturalmente

semelhantes. Mais uma vez se redescobre neles uma especificidade
institucional e simbólica que já se tinha constatado nos cartazes de anúncio
de iniciativa política.

No cartaz de anúncio enuncia-se e organiza-se uma iniciativa política
que tem por referência o regime regular e estratégico de funcionamento
da instituição político-partidária. Nos géneros de culto (figura nº24),
celebração (figura nº25) e homenagem (figura nº26) a génese é semelhante,
enunciando-se e celebrando-se ritualmente uma ‘filiação’ (culto ideológico),
um ‘momento’ (celebração) e uma ‘personagem’ (homenagem), considerados
importantes para a consagração de uma singularidade ideológica da instituição
político-partidária.

Da mesma forma que acontece com o anúncio de iniciativas político-
-partidárias, também estes diversos meta-acontecimentos são regidos,
exclusivamente, por regras que determinam a conformidade e a conveniência
da enunciação e por normas de funcionamento da própria instituição político-
partidária.

No cartaz de culto ideológico, a normatividade axiológica que
caracteriza não só a singularidade da instituição, como também o projecto
político que sustenta a sua conduta (normatividade essa, que está explicitada
na doutrina), encontra-se ‘condensada’ numa máxima, num slogan115: MDP-
_______________________________
115 - É curioso verificar que esta relação entre a doutrina e o slogan já tinha sido evidenciada

por Serge Tachakhotine, mas numa perspectiva exclusivamente psico-fisiológica.
Considerando que a propaganda política assenta na criação de reflexos condicionados,
o autor concebia a doutrina, o programa político, o  slogan e o símbolo como estímulos
com uma eficácia reactiva cada vez mais intensa. Não obstante este facto, inscrito
num paradigma comunicacional totalmente linear e hipodérmico, com o qual não nos
identificamos, o autor enfatiza o facto de as diferentes mensagens poderem assumir-
-se como signos estenográficos e evocativos de outros discursos. Assim, o símbolo
resume e relembra todas as mensagens políticas anteriormente veiculadas, o mesmo
acontecendo com o slogan em relação ao programa e à doutrina e com o programa
em relação à doutrina.
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Fig. 24: Exemplares de cartazes integrados na categoria do culto ideológico nos quais
se transmite, mais ou menos explicitamente, um parentesco com uma doutrina ou um
sistema de valores ideológicos. Tal parentesco pode ser concretizado pela imagem ou pela
palavra. Neste último caso, o slogan, considerado como uma frase ‘cristalizada’, concretiza
um papel decisivo na ligação do partido com um certo paradigma de valores políticos.
É o que se verifica, neste caso com o slogan “O povo unido jamais será vencido”, adaptação
portuguesa do título da canção “El pueblo unido jamas sera vencido”, composta por Sérgio
Ortega/Quilapyún e inspirada na vitória de Salvador Allende no Chile.  Sobre este aspecto
dos slogans expressarem certas influências políticas, quase se poderia estabelecer uma
‘genealogia’ da revolução portuguesa, patente na adaptação de determinadas máximas
que se reportam a fenómenos políticos internacionais. É o caso, por exemplo, da influência
do’‘Maio de 1968’, presente verbalmente no slogan “Uma só solução: revolução socialista”
(“ Une seule solution: là revolution”). Iconograficamente, as influências também estão
presentes: desde a ‘coreografia chinesa’ dos cartazes do MRPP, ao pastiche da efígie do
Che Guevara, passando pela manipulação gráfica da célebre fotografia  atribuída a G.
P. Goldstein de Lénine, discursando às massas em 1920.

MDP-CDE - O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO. S.l., MDP-CDE, 1974, Offset,
70x100cm in: A Cor da Revolução. Lisboa, Capital Europeia da Cultura’94/Electa,
1994, p. 23. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
[PCP (ml)] - VIVA O MARXISMO-LENINISMO/ VIVA O COMUNISMO . S.l., [PCP
(ML)], 1974-1975, Offset, 30x68cm. Arquivo: União Democrática Popular.
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MDP-CDE - 1º aniversário/ 25 DE Abril/ MDP/CDE.  S.l., MDP-CDE, 1975, Offset,
68x49cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
UDP - VIVA o 1 de Maio/ UDP. S.l., UDP, [1974], 62x43cm. Arquivo: União Democrática
Popular.

Fig. 25: Exemplos de cartazes de celebração.
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[PCP (ML)] - DEVEMOS CONFIAR NAS MASSAS E DEVEMOS CONFIAR NO
PARTIDO. S.l., [PCP (ML)], 1975, Offset, 112x74cm. Arquivo: Partido Socialista.

Fig. 26: É no cartaz de homenagem que se procede a uma idolatração política, mais
concretamente, é nele que se desenvolve um culto do herói político.
Dos exemplares recolhidos e inventariados, constatámos que, num volume significativo
deles, não consta qualquer identificação político-institucional. Esta  particularidade
poderá estar relacionada com o facto de se pretender posicionar o herói político, como
supra-partidário, inscrito no imaginário político popular. Só assim se percebe a
circulação relativamente abundante de uma iconografia ideológica, mas de produção
anónima: Catarina Eufémia, Che Guevara, Stalin, Trotski, Engels, Marx, Lénine, Mao
Tsé Tung, etc.. Com excepção de Catarina, são raras as ilustrações de personalidades
políticas portuguesas.
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-CDE: “O Povo Unido Jamais Será Vencido”; UDP: “Operários, Camponeses,
Unidos Venceremos!”116. Esta máxima reúne, na sua dimensão significante,
a totalidade de um projecto político, cuja natureza é primordial. Mas,
curiosamente, tal projecto tende a encontrar-se cada vez mais esvaziado
da sua dimensão social, histórica e programática original, submetido que
está às circunstâncias e às regras de enunciação e acção institucional que
se vão modificando ao longo do tempo de acordo com as transformações
históricas. Tal não significa que o slogan já não apresente o poder evocativo
de uma história e de um programa, de uma doutrina. De outra forma, não
seria enunciado para enfatizar um parentesco ideológico. Sustentamos, aliás,
a opinião de que o slogan não é auto-reflexivo; que na sua dimensão
significante não encerra um sentido tautológico, ao ponto de a única resposta
possível a um slogan ser a enunciação de um contra-slogan. Consideramos
que uma das formas de recuperar esta historicidade, esta dimensão
programática do slogan, assenta numa interpretação ‘espantada’ do sentido
que transmite. Receba-se o slogan como se fosse pela primeira vez e
concretize-se uma arqueologia do slogan: a redescoberta, por tentativas,
de um momento, de um projecto, de uma prática, de um conjunto de pessoas,
de uma cultura política, de um texto político primordial em tudo o que

_______________________________

Esta dimensão estenográfica e também intertextual é interessante: é como se a
propaganda política fosse caracterizada por uma rede de textos que não só estabelecem
relações com os que o precedem, mas também os reescrevem e os relêem. Instaura-
-se, assim, uma espécie de genealogia do texto político que propicia um trabalho
‘arqueológico’, até se conseguir descobrir o ‘texto político-primeiro’, o da doutrina
- aquele que se encontra talhado de uma ‘aura sacral’, portador de o ‘Sentido’ político-
-institucional, da ‘Lei’, pela qual os signos adquirem uma dimensão de verdade eterna
e até de uma certa religiosidade. A doutrina política assume-se, então, como uma
autêntica ‘Tábua de Lei’ político-institucional, cujo dogma é inabalável, fonte inesgotável
de reinterpretações e reescritas. Este aspecto significa que no discurso propagandístico
existe toda uma dinâmica da reprodução. Mesmo o esclarecimento é sempre um processo
de enquadramento de algo que é imponderável à luz de um texto cujo conteúdo já
se encontra primordialmente estabelecido. Constata-se, assim, em todo este fenómeno
a existência de um imobilismo discursivo.
TCHAKHOTINE, Serge - Le viol des foules para la propagande politique. Paris,
Gallimard, 1952 citado por: CALVET Louis-Jean - La production révolutionnaire,
p. 35-36.
BABO, Maria Augusta – “Da intertextualidade: a citação” in: CEL(Org.) - Revista
de comunicação e linguagens – Textualidades. Lisboa, Edições Afrontamento, 1986,
(3), 113-119.

116 - MDP-CDE - O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO/ MDP/CDE. S.l., MDP-
-CDE, [1974], Offset, 50x34cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
UDP- OPERÁRIOS, CAMPONESES, UNIDOS VENCEREMOS/ UDP. S.l., UDP, [1974],
Offset, 35x19cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
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estas dimensões têm de histórico, temporalmente contingente, humanamente
arbitrário e contraditório.

O cartaz de culto ideológico apresenta igualmente uma dimensão
antropológica interessante. Esta é uma característica que partilha com os
cartazes de homenagem e de celebração. O slogan e a imagem parecem
apresentar uma faceta cosmogónica, integrada no âmbito de uma racionalidade
mítica. A cosmogonia é entendida neste contexto, não numa perspectiva
literal como uma teoria global que explica o aparecimento do universo117,
mas como um discurso de amplitude mais restrita que evoca e ritualiza
simbolicamente a origem, a existência e a singularidade da vocação partidária
de uma instituição política. Nesta medida, tanto a palavra como a imagem
do cartaz de culto ideológico, assumem-se como formas discursivas
intimamente relacionadas com as circunstâncias da institucionalização
partidária de uma experiência política, que permanecem válidas enquanto
forem periodicamente actualizadas e reactualizadas em práticas rituais  de
visibilidade simbólica, entre as quais se inscreve, entre outras iniciativas,
a edição deste tipo de cartazes.

O simbolismo cosmogónico do cartaz de culto ideológico também
está presente nos cartazes de celebração e de homenagem, mas apresentando
dimensões distintas. Enquanto no cartaz de culto ideológico, o discurso
remete para uma estrutura axiológica (a tal doutrina originária que explica
e enquadra a vocação partidária de uma instituição política), nos cartazes
de celebração e de homenagem ele reporta-se a um momento primordial
ou a uma personagem que teve um papel decisivo não só na dimensão
institucional da organização política, como igualmente na sua vocação
partidária. Não se  vai ao ponto de desenvolver uma abordagem típica da
antropologia cultural, sustentando que a celebração remete para uma
temporalidade arcaica – momento zero da instauração da existência da
organização político-partidária, o mesmo acontecendo com os cartazes de
homenagem, em relação aos quais se recusa a tese de um culto místico
em torno do herói político fundador da instituição política. Salienta-se,
todavia, a dinâmica simbólica subjacente a estes géneros, baseada num
esvaziamento do tempo e do indivíduo históricos.

De forma a ilustrar a dinâmica de transformação da pessoa (indivíduo
histórico) em personagem (ídolo), apresenta-se uma série de três cartazes
de homenagem a Catarina Eufémia (figura nº27). São cartazes de edição
anónima ou apartidária e, por esse facto, não foram integrados no corpus

_______________________________
117 - ELIADE, Mircea – Aspectos do mito. Lisboa, Edições 70. Col. Perspectiva do Homem

(19), p. 25-38.
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Chamava-se Catarina. S.l., S.e., s.d., Offset. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
Catarina Eufémia. S.l., s.e., s.d., Offset. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
COELHO, José Dias/ MANSOS, Manuel João - Catarina/ Que as tuas rosas de sangue
sejam um grito de alerta. S.l., s.e., s.d., Offset, 60x50cm. Arquivo: Arquivo Municipal
de Lisboa/Arquivo Histórico.

Fig. 27: As transmutações de Catarina Eufémia. De cima para baixo e da esquerda para
a direita (cartazes ‘a’, ‘ b’ e ‘c’):  da representação de um corpo biológico  para um corpo
simbólico.
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de análise. Por outro lado, desconhece-se a sua data de impressão, podendo
esta ser posterior a 1975. De qualquer forma, eles apresentam-se como
um exemplo pertinente, por serem suficientemente ilustrativos da
transformação de um corpo biológico num corpo simbólico transformação
essa que está subjacente aos cartazes de homenagem.

Na figura nº27 encontram-se três cartazes (‘a’, ‘ b’ e ‘c’) que podem
ser reflectidos  a partir de uma perspectiva estritamente iconográfica ou
verbo-iconográfica, isto é, a partir das relações entre texto e imagem. Numa
perspectiva iconográfica, verificam-se diferenças nas modalidades de
representação: regimes pictográficos estritamente relacionados com a
representação de uma identidade (cartaz ‘a’) e registos ideográficos
relacionados com a representação simbólica de uma subjectividade (cartazes
‘b’ e ‘c’). O cartaz cuja imagem apresenta um nível ideográfico mais explícito,
encontra-se na ilustração de José Dias Coelho, alusiva à morte de Catarina
Eufémia (cartaz ‘c’). Constata-se curiosamente que, à medida que a ilustração
se inscreve num regime ideográfico (cartazes ‘b’ e ‘c’), se verifica como
que a instauração de uma representação ‘encenada/ficcionada’. José Dias
Coelho não só representa a morte de Catarina, como também a encena:
Catarina jaz morta, estendida no campo (cenário sinedocal do mundo do
trabalho e da luta política), uma criança ergue-lhe a cabeça num gesto de
elevação que enfatiza uma relação de filiação. A encenação é enfatizada
pelas mulheres camponeses que, de foice erguida, como se fosse num coro
grego, lhe prestam um tributo, enfatizando o carácter simbólico (moral)
da representação. Catarina, já não é uma mulher que foi morta; o sangue
que verteu é comparado às rosas referidas no poema de Manuel João Manso
e a sua morte já não é um assassinato (um acontecimento), mas um exemplo,
um “grito de alerta”. Eis como um espaço geográfico explicitado
toponimicamente nos outros cartazes, se transforma num espaço simbólico.
Que interessa que a sua morte tenha sido no Alentejo, mais concretamente
em Baleizão? O espaço da morte de Catarina é o espaço da luta política,
assim como o seu corpo já não encerra uma história de vida e o momento
de uma morte, mas o corpo simbólico do mártir.

Continuemos com as modalidades de representação iconográfica, pois
elas também se encontram na maioria dos cartazes de homenagem. Que
se verifica a partir da transição da fotografia de Catarina Eufémia patente
no cartaz ‘a’, para a mesma representação expressa no cartaz ‘b’, mas através
de um efeito de solarização? Do ponto de vista iconográfico, a pose é
exactamente a mesma, não obstante os retoques. Em ‘b’, o olhar torna-
-se mais ausente e enfatizou-se o grande plano, ilustrando-se uma blusa
que se fazia apenas advinhar no registo fotográfico do cartaz ‘a’. Quanto
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ao resto, tudo se mantém: a mesma pose, a mesma fácies.  Contudo, como
é diferente o sentido resultante do facto de se ter solarizado a fotografia
do primeiro cartaz. Que representam ambos os cartazes? O mesmo retrato
de Catarina. No entanto, em ‘a’ reproduz-se fielmente uma fotografia
documental de Catarina Eufémia, enquanto em ‘b’ a mesma imagem encontra-
-se manipulada graficamente. Já não se assume como o produto de um
acto de identificação, pelo qual se procurou que Catarina fosse o mais
facilmente reconhecível pela imagem (“le but visé devient unique et par
suite facile à analyser: produire l’image la plus ressamblante possible. Nous
resserrerons de sujet de plus près en disant:  produire l’image la plus
facile à reconnaître, la plus facile à identifiquer avec l’original.”118 – o
sublinhado é do autor), mas como a exploração de uma determinada
identidade. Se no primeiro cartaz, a fotografia é um documento, em ‘b’
transforma-se num monumento. É curioso constatar o carácter referencial
do discurso verbal, como que contrariando essa dimensão monumental da
imagem. A frase é um autêntico epitáfio: “Catarina Eufémia. Assassinada
pelos esbirros fascistas em 19 de Maio de 1954”. Não obstante esta
referencialização verbal, a imagem solarizada do cartaz ‘b’ atribui à
representação do cartaz ‘a’ uma transcendência que parece ser aquela que
Eugéne Disderi119 aspirava alcançar no retrato fotográfico. Para este fotógrafo
não interessava a ‘ressemblance’ documental, policial, da fidelidade ao
modelo, mas sim a expressão ideográfica de um ‘carácter moral’. Inspirando-
se nos grandes mestres do retrato, Rafael, Van Dyck e Velasquez, Disderi
ambicionava ilustrar a essência de uma personalidade na fotografia. Não lhe
interessava apenas a representação literal de um corpo. A pose e a fisionomia
deveriam encerrar toda a essência de uma subjectividade e de uma história
de vida (o retrato do professor deveria conseguir transmitir o «eruditismo»;
o de uma mulher a sua «feminilidade» ou «maternidade», etc.). É precisamente
este simbolismo que se descobre no cartaz ‘b’, instaurado por uma manipulação
gráfica, a solarização. Que afirmar, então, sobre o primeiro cartaz (‘a’ ), que
representa a fotografia de Catarina Eufémia graficamente manipulada no
segundo cartaz (‘b’ )? Que é só nesta fotografia documental que se pode
descortinar uma  entidade física e biológica. Esta fotografia representa um
momento (correspondendo a um tempo determinado de exposição de uma
luz que ontologicamente existiu e que, ao reflectir sobre um objecto – neste

_______________________________
118 - BERTILLON, Alphonse – “Comment doit-on faire un portrait judiciaire?” in:

FRISOT, Michel, DUCROS, Françoise (Coord.) - Du bon usage de de la photographie,
p. 96.

119 - DISDERI, Eugéne – “Sur le portrait photograhique” in: Idem, p.37-47.
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caso uma pessoa -, imprimiu o seu espectro numa película fotossensível).
É inegável o carácter documental, isto é, indexical desta fotografia, sendo
que este documentarismo não só apresenta uma referencialidade óptica
(relacionada com a intensidade da luz que impressionou a película e o tempo
correspondente ao seu processamento), como também ontológica,
correspondendo à existência de um motivo em relação ao qual a luz se
reflectiu. A forma como a luz se reflectiu, a maneira como o objecto se
colocou, a sua própria consistência, são variáveis físicas que pertencem
ao mundo da vida, ao mundo dos acontecimentos, aos momentos que se
fazem sentir na sua instantaneidade e evanescência. Na nossa opinião, é
neste plano que se descortina o valor semântico da fotografia do cartaz
‘a’: a «representação de um corpo e de um momento». Limitado a um
registo pictográfico, o interesse desta fotografia é meramente histórico e
documental. Muitas histórias se poderiam contar sobre ela (sendo essa uma
das principais funções sociais do álbum de fotografia: a evocação de uma
memória, não somente sobre o objecto fotografado, mas igualmente sobre
as circunstâncias em que a fotografia foi tirada). Em que contexto Catarina
foi fotografada? Para onde estava a olhar? Quem a fotografou? Para que
efeitos? Uma história se poderia fazer sobre a representação deste corpo.
Mas não é esta a função desta fotografia num plano intrínseco (isto é,
estritamente limitado à sua dimensão significante), mas a de veicular
ostensivamente uma identificação. Esta fotografia vale apenas enquanto
recordação de alguém e como instrumento que possibilita o seu
reconhecimento: a sua utilidade, como afirma Baudelaire, é eminentemente
prática, como se servisse apenas para dar precisão à falta de memória120.
Curiosamente, é o texto que atribui uma mais valia simbólica a esta fotografia,
num registo simétrico ao que se verificou no cartaz ‘b’, no qual é a palavra

_______________________________
120 - Esta utilidade prática, mais tarde tão bem explorada na fotografia clínica e judiciária,

já estava subjacente na apresentação do daguerreotipo, patente no relatório sobre as
potencialidades desta invenção à Câmara dos Deputados a 3 de Julho de 1839 e
à Academia das Ciências a 19 de Agosto do mesmo ano: “A l’inspection de plusiers
des tableaux qui ont passé sous vos yeux, chacun songera à l’immense parti qu’on
aurait tiré, pendant l’expédition d’Égypte, d’um moyen de reproduction si exact et
si prompt”.
Por sua vez, Baudelaire acrescenta que a fotografia não é mais do que a secretária
“et le garde-note de quiconque a besoin de son profession d’une absolute exactitude
material”.
ARAGO, François- “ Raport sur le daguerréotype” in: FRISOT, Michel, DUCROS,
Françoise (Coord.) - Idem., p.11.
BAUDELAIRE, Charles – “ Lettre a M. le Directeur de la Revue Française Sur
le Salon de 1859” in: FRISOT, Michel, DUCROS, Françoise (Coord.)- Ibidem, p.32.
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que atribui um sentido histórico à fotografia. No caso específico do primeiro
cartaz (cartaz ‘a’), o texto em forma de quadra, cujo o poema é da autoria
de José Afonso (“Chamava-se Catarina/ o Alentejo a viu nascer/ Serranas
a viram em vida/ Baleizão a viu morrer“121), assume-se como uma balada
que inscreve na fotografia o sentido de uma história de vida, de um destino
em relação ao qual a imagem, per se, é totalmente destituída. O carácter
moral, o simbolismo que Disderi pretendia alcançar no retrato e que está
presente (independentemente dos seus contornos) na fotografia do cartaz
‘b’, só é conseguido por intermédio do poema.

Com este exemplo procurou demonstrar-se de que modo se concretiza,
nos cartazes de homenagem, como que uma transição de um espaço, de
um tempo e de uma identidade históricos para um espaço, um tempo e
uma subjectividade simbólicos, de especificidade mítica, que contribuem
para consolidar a peculiaridade ideológica e a vocação partidária da instituição
política. Este simbolismo é concretizado das mais variadas formas: através
de palavras, por intermédio de imagens, gestos, objectos, etc..

II.3.3 - O cartaz de institucionalização
Com excepção do discurso específico deste género (figura nº28), o

que é inerente aos outros tende a estar relacionado com a edificação periódica,
progressiva, mas pouco explícita linguisticamente, de uma ‘imagem de marca
partidária’. É raro o cartaz que transmite claramente ao receptor a maneira
como a instituição política pretende posicionar-se no que diz respeito à
sua singularidade partidária. Geralmente, este posicionamento vai-se
consolidando, progressivamente, ao longo da globalidade da produção
cartazística: mais do que enunciar aquilo que é, ou que pretende ser, a
instituição tende a estruturar um discurso baseado no implícito, que dá a
sugerir a forma como gostaria de ser reconhecida pelo espectador. A excepção
a esta situação reside nos cartazes denominados de ‘institucionalização’,
em que a instituição explicita assumidamente, no manifesto do cartaz, a
forma como pretende ser reconhecida enquanto partido político. Para além
do exemplo já citado do PCP, que se assume como o “partido dos
trabalhadores e da resistência anti-fascista”122, a FSP apresenta-se como “a
força organizada dos trabalhadores”123, a FEC (ml) como um partido para
_______________________________
121 - AFONSO, José – “Cantar alentejano” in: LETRIA, José Jorge –  A canção política

em Portugal, 2º Ed., p. 112.
122 - PCP – O Partido dos trabalhadores e da resistência antifascista/ PARTIDO COMUNISTA

PORTUGUÊS. Lisboa, PCP, 1974, Offset, 98x68cm. Arquivo: Partido Comunista
Português.

123 - FSP – FRENTE SOCIALISTA POPULAR/ a força organizada dos trabalhadores. Lisboa,
FSP, 1974-1975, Offset, 68x49cm. Arquivo: Câmara Municipal de Tomar.
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MDP-CDE - MDP/CDE O PARTIDO DO POVO. S.l., MDP-CDE, 1974, Offset, 33x23cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

Fig. 28:  Nos cartazes de institucionalização, o referente da mensagem é a própria
instituição em relação à qual se transmite - verbal ou iconograficamente - uma
qualificação: histórica (reputação), ideológica (singularidade ideológica) ou até mesmo
eleitoral.
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“fazer ouvir a voz dos comunistas”124 e o MDP-CDE como “o partido do
povo” ou “o partido do povo unido”125.

Por vezes é difícil reconhecer um cartaz de institucionalização, na
medida em que os enunciados verbais são de carácter doutrinário, eleitoral
ou ideológico. Um dos critérios que utilizámos para reconhecer, com algum
grau de exactidão, um cartaz deste  género, residiu na avaliação das relações
entre a imagem e o texto. Tendencialmente, a imagem de impacto corresponde
somente à identidade iconográfica do partido político (o símbolo ou o
logotipo), enquanto a mensagem verbal transmite um conteúdo doutrinário,
político-ideológico, histórico ou meramente institucional (estabelecendo,
então, com a imagem uma relação de redundância).

Ainda no género de institucionalização, recensearam-se também alguns
exemplares, cujo manifesto, a nível verbal, se caracteriza, somente, pela
identidade da instituição político-partidária e, a nível iconográfico (geralmente
numa imagem de impacto), pela ilustração do símbolo. Estes cartazes deverão
ser encarados como fazendo parte de uma ‘pedagogia’ institucional que
visa familiarizar o espectador com a configuração verbal e iconográfica
de uma determinada instituição política. O manifesto cartazístico apresenta,
então, um sentido de natureza exclusivamente institucional.

II.4 - A função estratégica
Nesta função, as expectativas da instituição político-partidária, em

relação à utilização do cartaz político, prendem-se com a principal actividade
que determina a especificidade social de uma instituição dotada de uma
vocação político-partidária: uma conduta perpassada por uma pretensão de
autoridade, isto é, por expectativas de exercício do poder político. Tal
pressuposto não significa que não existam outros géneros de cartazes, para
além dos que seguidamente serão identificados, que também comuniquem
explicitamente uma determinada pretensão de autoridade, podendo, assim,
inscrever-se na função estratégica. Todavia, esses cartazes estão associados,
principalmente, a outras especificidades de actuação da instituição partidária
que não as que se integram na função estratégia (é o caso dos cartazes
_______________________________
124 - FEC (ML) - FEC (m-l)/ PARA FAZER OUVIR A VOZ REVOLUCIONÁRIA DOS

COMUNISTAS. S.l, FEC(ML), [1975], Offset, 67x25cm. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.

125 - MDP-CDE - MDP/CDE O PARTIDO DO POVO. S.l, MDP-CDE, 1974, Offset,
33x23cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
MDP-CDE – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO PORTUGUÊS/O PARTIDO DO POVO
UNIDO. S.l, MDP-CDE, [1975], Offset, 23x17cm. Arquivo: Arquivo Municipal de
Lisboa/Arquivo Histórico.
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que se inserem na finalidade de tradução ou no papel de agenda). Por exemplo,
num cartaz de anúncio de iniciativa, o tema – também por nós denominado
como ‘tópico político’ - pode ser caracterizado por uma exortação político-partidária
(“Em frente na grande via da revolução democrática popular! (...) Ergamo-
-nos contra as medidas fascistas que visam calar a voz da classe operária”126).
Porém, sustentamos a tese de que esse tema não constitui o núcleo significante
do cartaz de anúncio. Aquilo que caracteriza a natureza deste género de cartaz
é o anúncio de uma determinada iniciativa em si (um comício, uma sessão
de esclarecimento, uma festa, uma palestra, etc.), associada à divulgação de
uma temática política (papel de agenda). Apesar dessa temática ter sido
enunciada como uma exortação política, as circunstâncias e o contexto
subjacente à edição do cartaz determinam que ela não seja interpretada pelo
receptor como uma ordem - no sentido de ser considerada como uma pretensão
de autoridade política -, mas como o assunto, o tópico político subjacente
a essa iniciativa. Em contrapartida, nos cartazes integrados na função estratégica
a situação é distinta. O objectivo já não é o da transmissão de uma determinada
temática ou iniciativa política, mas sim o da comunicação explícita de um
apelo, cujo sucesso ou insucesso pode ser objectivamente analisado, conforme
tem repercussão, ou não, na conduta política do espectador do cartaz  e se
verifiquem determinadas condições adequadas à sua realização.

A função estratégica - intimamente relacionada com a comunicação
de uma pretensão de autoridade política - pode ser reconhecível em dois
géneros distintos de cartazes: os de exortação e os de reivindicação.

II.4.1 - O cartaz de exortação
Neste género de cartazes (figura nº29), a mensagem é caracterizada

por uma pretensão de autoridade político-partidária patente, a nível verbal,
pela utilização do modo imperativo (‘vota’, ‘defende’, ‘cria’, ‘apoia’, ‘faz’).
Por vezes, esta exortação não é totalmente explícita do ponto de vista
discursivo. Constatou-se também, a existência de cartazes nos quais existem
‘eufemismos’ exortativos: em vez de se pedir claramente o voto, o apoio
político, sensibiliza-se o espectador a “construir o futuro dos seus filhos“127

ou a fazer “um amanhã”128. Ao invés de se angariar explicitamente um

_______________________________
126 - MRPP- EM FRENTE NA GRANDE VIA DA REVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA POPULAR/

GRANDE COMÍCIO/ MRPP. S.l, MRPP, 1975, Offset, 96x63cm. Arquivo: Partido
Socialista.

127 - PCP/DORS- constrói o futuro dos teus filhos/ vota no p.c.p. [Setúbal], PCP, 1975,
Offset, 48x68cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

128 - PCP/DORS - faz o teu AMANHÃ/vota no PCP.[Setúbal], PCP, [1975], Offset, 69x48cm.
Arquivo: Partido Comunista Português.
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Fig. 29: Exemplos de cartazes relativos ao género de  exortação. Neste género a imagem
de impacto apresenta um estatuto interessante. Se é certo que a relação que estabelece
com a palavra é de dependência para adquirir um determinado valor ilocutório, ela
reforça a componente proposicional do enunciado. Nesta perspectiva, pode ser encarada
como uma imagem de ‘antecipação’ (Partido da Unidade Popular e PCP –– “faz o
teu amanhã”); por outro lado, pode igualmente reportar-se aos valores da sociedade
política  que possibilitam legitimar a pretensão de autoridade política. Entre eles estão
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os da comunidade e da família (série de cartazes do PCP). A imagem de impacto
nos cartazes de exortação apresenta, assim, um papel importante nos cartazes de
exortação, quer na ‘objectivação’ da proposição inerente ao pedido, quer no âmbito
das estratégias de persuasão através das quais a instituição procura legitimar a
pretensão, convencendo o espectador sobre a sua pertinência político-partidária.

PUP - pela República Popular dos Operários e Camponeses! Ditadura do Proletariado!/
PARTIDO de UNIDADE POPULAR. S.l., PUP, 1975, Offset, 64x55cm. Arquivo: Partido
Socialista.
PCP - faz o teu AMANHÃ/vota no PCP. S.l., PCP, Offset, 69x48cm. Arquivo: Partido
Comunista Português.
PCP - por nós e por ti vota PCP.  S.l., PCP, Offset, 67x47cm. Arquivo: Partido Comunista
Português/ Centro de Documentação 25 de Abril.
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apoio político, opta-se por pedir ao espectador que junte a sua “à nossa
voz”129. Associado a este eufemismo exortativo, verifica-se igualmente
a existência de um discurso vocativo, também existente a nível
iconográfico. Na ilustração, o vocativo está presente no enquadramento
e na forma como algumas personagens posam, numa postura frontal com
um olhar direccionado e interpelativo. Em termos verbais, os vocativos,
considerados como substantivos que designam o interlocutor,
concretamente certos segmentos de espectadores do cartaz, também foram
recenseados : “Jovem, nas tuas mãos o futuro de Portugal”130;
“Trabalhador! O teu patrão precisa de ti. Tu não precisas dele...”131 (os
sublinhados são nossos).

O cartaz de exortação é caracterizado por uma pretensão de autoridade
política, que, do ponto de vista pragmático, apresenta o valor ilocutório
de um apelo resultante de uma necessidade, cuja satisfação é
institucionalmente importante para a consolidação partidária da instituição
política.

Do ponto de vista do conteúdo proposicional, o cartaz de exortação
transmite uma situação política futura (‘X’) que só o espectador do cartaz
(‘E’) poderá concretizar (‘acto futuro ‘X’ de ‘E”). De acordo com a natureza
dessa actividade, o espectador adquire um determinado estatuto político:
ele é um eleitor, quando lhe é solicitado o voto; um cidadão, quando lhe
é pedido um determinado apoio político; ou um revolucionário (“Alerta!
O Fascismo está na Rua”132), quando está em causa a defesa de uma
determinada situação política.

Ainda no que diz respeito à componente proposicional da exortação,
o pedido assenta num estado político futuro (que é estrategicamente
importante para a vocação partidária da instituição). Tal significa que o
discurso veiculado pelo cartaz remete para uma temporalidade política que
é totalmente simétrica à existente nos cartazes de celebração, homenagem
e de culto ideológicos. Se nestes géneros o discurso gravitava em torno

_______________________________
129 - PCP- por nós e por ti/ vota PCP.. S.l., PCP, 1975, Offset, 67x47cm. Arquivo: Partido

Comunista Português.
130 - PCP- JOVEM nas tuas mãos o futuro de Portugal/ PARTIDO COMUNISTA

PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 49x34cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/
Arquivo Histórico.

131 - LCI- TRABALHADOR! o teu patrão precisa de ti; tu não precisas dele.../LCI. [Lisboa],
LCI, 1975, Offset, 60x82cm. Arquivo: Partido Socialista Revolucionário.

132 - COMITÉS DE VIGILÂNCIA ANTI-FASCISTA – Alerta! O Fascismo Anda na Rua!.
S.l., Comités de Vigilância Anti-fascista, 1974. Arquivo: Centro de Documentação
25 de Abril.
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de uma temporalidade primordial, responsável pela instauração de uma
realidade instituinte, no cartaz de exortação reporta-se a uma temporalidade
futura. Mas, apesar desta temporalidade se caracterizar por um futuro
político, inscrevendo-se, então, na ordem da possibilidade, não é um futuro
escapista, sonhador, mas programático e realizável. Desta maneira, o
discurso verbal e iconográfico do cartaz pode ser qualificado como um
discurso de ‘antecipação’. Esta característica está claramente patente na
imagem, quer numa perspectiva literal, em que tende a ilustrar o estado
político futuro decorrente da exortação, quer numa perspectiva retórica.
É neste âmbito que a criança, o jovem e a mulher se assumem como
os motivos mais explorados para evocar metaforicamente o «futuro
político».

É pelo facto de a componente proposicional de qualquer exortação
política  remeter sempre para uma temporalidade futura, para a expressão
de  um estado político futuro que se pode vir a concretizar, que descobrimos
a figura da utopia política associada a uma dimensão programática. Esta
componente programática é importante: uma utopia não é um sonho
‘escapista’, um desejo inconsequente de liberdade a todo o custo. De acordo
com K. Mannhein, ela caracteriza-se também por ser um programa de
acção133. Fazendo uma remissão para as regras subjacentes aos actos de
linguagem, descortinamos esta componente programática da utopia na regra
da sinceridade subjacente a qualquer pedido político, segundo a qual a
instituição política – enquanto locutor político - deseja efectivamente que
o estado futuro político se concretize (premissa da sinceridade da exortação
postulada por John R. Searle134). Por outro lado, enfatizamos o facto de
considerarmos o estado futuro expresso pela proposição, como o resultado
de uma forma de imaginação política, o que constitui uma característica
da dimensão utópica que consideramos estar inerente a qualquer cartaz
de exortação.

Apesar de a proposição ser como que um discurso de antecipação
de uma situação política não é, porém, certo, nem para a instituição, nem
para o espectador, que este último a concretize, não obstante  a sua efectiva
competência para a realizar. Esta regra preliminar é de extrema importância,

_______________________________
133 - MANNHEIM, Karl -  Ideology and utopia. Nova Iorque, Harcut, Brace and World,

1936.
RICOEUR, Paul - Ideologia e utopia. Lisboa, Edições 70, Col. Biblioteca de Filosofia
Contemporânea, 1991 p. 450 e ss.

134 - SEARLE, John R. - Les actes de langage, p.109.
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estando relacionada com a particularidade de tanto a instituição, como
o espectador do cartaz, enquanto destinatário da mensagem, saberem
mutuamente que este último tem competência para realizar aquilo que
a instituição o exorta a concretizar. Tal facto faz com que surja um discurso
persuasivo do género de ‘dizer para fazer’, pelo qual a instituição procura
que o espectador efectue aquilo que pretende. Searle concebe este desejo
de persuadir o espectador a fazer alguma coisa como constituindo a regra
essencial de qualquer pedido, estando igualmente presente no cartaz de
exortação. Consideramos que esta persuasão se caracteriza por um discurso
que tem por função contextualizar a situação futura num enquadramento
axiológico reconhecido como legítimo pelo próprio espectador do cartaz.
Fundamenta-se, então, a exortação numa axiologia política considerada
como consensual. É o caso dos valores da liberdade e da democracia,
intimamente relacionados com uma nova ‘racionalidade política’ entretanto
instituída; de uma certa reputação institucional (como acontece num cartaz
do MDP-CDE, no qual se enfatiza uma cronologia de existência
institucional e actuação  eleitoral - 1969, 1973, 1975 – sintetizada no
slogan “a mesma luta o mesmo povo”135) e, até mesmo, do carisma
de um herói, cuja história de vida é concebida como um ‘exemplo a
seguir’ (“Vinguemos Catarina; Continuemos a sua luta: em frente pela
democracia popular”136).

Prossigamos com as regras subjacentes à exortação. Searle é explícito
ao salientar que um acto de linguagem considerado como uma exortação
só tem sucesso, se todas as regras (preliminares, essenciais, de sinceridade
e conteúdo proposicional) forem satisfeitas. Entre elas, salientamos as regras
preliminares e as de sinceridade por considerarmos que a sua transgressão,
apesar de provocar situações de insucesso ou de abuso, nos possibilita,
não obstante tal facto, estabelecer uma distinção entre o cartaz de exortação
e o cartaz de reivindicação.

No caso específico de uma pretensão de autoridade política transmitida
por um cartaz, o espectador está: a) em condições de efectuar aquilo que
a instituição lhe pede e ambos os interlocutores (instituição e espectador)
estão ao corrente desse facto; b) porém, não é certo que o espectador
concretize a acção que lhe é pedida e ambos os interlocutores estão

_______________________________
135 - MDP-CDE - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO PORTUGUÊS/POVO/ LIBERDADE/

DEMOCRACIA. [Lisboa], MDP-CDE, 1975, Offset, 60x82cm. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.

136 - UDP - VINGUEMOS CATARINA, CONTINUEMOS A SUA LUTA/ UDP. S.l., UDP,
1974, 30x21cm. Arquivo: União Democrática Popular.
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conscientes desse facto. Encontra-se aqui um grau de incerteza que desaparece
quando o pedido se transforma em comando ou em ordem (e, curiosamente,
em reivindicação); por fim, c), a instituição deseja sinceramente que o
espectador concretize aquilo que ela lhe solicita. As alíneas ‘a’ e ‘b’ constituem
as condições preliminares de qualquer exortação. Por sua vez, a alínea ‘c’
integra a condição de sinceridade.

Que acontece, todavia, à natureza da exortação, quando o cartaz
transmite uma pretensão de autoridade, mas as condições preliminares
e de sinceridade estão pervertidas? Neste caso, consideramos que a
exortação se transforma numa reivindicação: a) o espectador do cartaz
já não está em condições de concretizar a pretensão de autoridade enunciada
pela instituição (e ambos os interlocutores estão conscientes desse facto);
b) é dado assente,  a priori, para ambos os interlocutores, que o espectador
nunca irá concretizar a pretensão de autoridade transmitida pelo cartaz.
Surge neste aspecto um pormenor interessante: a incerteza associada ao
pedido desaparece, incerteza esta que só não existia no caso dos actos
de comando e de ordem (em que a instituição tinha a certeza de que
a sua pretensão de autoridade se realizaria). Neste caso, a instituição tem
a certeza de que o espectador nunca poderá concretizar a sua pretensão
de autoridade. Não obstante ser ‘calculado’ e gerido pela instituição, este
‘boicote’ à pretensão é involuntário por parte do espectador do cartaz,
uma vez que ele está destituído de competência para realizar aquilo que
lhe pedem. A exortação é um acto nulo, porque as circunstâncias e as
pessoas envolvidas não são as que mais convêm para invocar o acto em
questão137. A reivindicação caracteriza-se, então, por um emprego indevido
dos pressupostos subjacentes à exortação, o que conduz a uma inversão
total do estatuto do destinatário. Se, no caso da exortação, ele estava
na condição de exercer o pedido (era um actor político), neste caso, na
impossibilidade de o exercer, fica remetido para uma posição de
‘espectador’. Considera-se a subversão destas duas regras preliminares
(a  impossibilidade de o destinatário poder obedecer à àquilo que se lhe
pede e a mútua cumplicidade decorrente do facto de ser incontestável,
tanto para o locutor como para o destinatário, que este nunca irá efectuar
aquilo que lhe é pedido) como fulcral para perceber de que forma o cartaz
de exortação se transforma num cartaz de reivindicação, manifesto
caracterizado pela enunciação de actos de linguagem política voluntária
e conscientemente falhados, porque indevidamente empregados.
_______________________________
137 - RODRIGUES, Adriano - Dimensões pragmáticas do sentido. Lisboa, Edições Cosmos,

1996, p. 83.
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A transformação da exortação na reivindicação não se verifica apenas
a partir da subversão das regras preliminares subjacentes ao pedido. Esta
subversão afecta igualmente a regra da sinceridade (‘c’): a instituição não
só não deseja, como não acredita que o espectador do cartaz efectue realmente
a sua pretensão de autoridade. Mais uma vez se verifica um desrespeito
pelo princípio segundo o qual, não só um procedimento implica certos
sentimentos e pensamentos, como a partir do momento em que ele é
concretizado, exige, por parte do indivíduo que o protagoniza ou invoca,
determinados pensamentos ou sentimentos, para além da intenção de adoptar
o comportamento que  ele (procedimento) implica.

Quando esta situação acontece, a exortação transforma-se em
reivindicação, cuja especificidade na sua ‘dimensão cartazística’ se passa
de seguida a caracterizar.

II.4.2 - O cartaz de reivindicação
“A terra para quem a trabalha”138; “Independência imediata das colónias.

Regresso dos soldados já!”139 são dois enunciados de cartazes reivindicativos
(figura nº30) que embatem na impossibilidade do espectador do cartaz
concretizar individualmente aquilo que é solicitado pela instituição política.
Poderá arguir-se que esta não é uma razão suficientemente forte para
categorizar estes cartazes na categoria da reivindicação política. Este
argumento está relacionado com o facto de se considerar estes cartazes
como sendo de ‘tipo’ revolucionário, não se destinando a um espectador
individualizado, mas às massas  sociais que a instituição pretendia liderar
naquela época. Sendo assim, o seu sucesso perfomativo dependeria do grau
de mobilização da globalidade da sociedade política. Este raciocínio parece-
-nos teoricamente correcto, se se tiver em conta a vocação revolucionária
de muitas das instituições político-partidárias da época.

Como descobrir, porém, se um cartaz se dirige à ‘massas‘ enquanto
‘corpo político’, sintonizado numa acção colectiva comum, ou à ‘massa’
política, concebida como conjunto diverso, disperso, indiferenciado e anónimo
de indivíduos políticos? Por outro lado, já enfatizámos a necessidade de
desenvolver um ângulo de análise estritamente limitado ao plano de expressão
do cartaz. E, no âmbito da dimensão desta análise, continua a descortinar-
-se um discurso imperativo, a expressão de um desejo, de uma pretensão

_______________________________
138 - OCMLP - A TERRA PARA QUEM A TRABALHA. S.l., OCMLP, 1975, 80x60cm.

Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
139 - LCI - INDEPENDÊNCIA IMEDIATA PARA AS COLÓNIAS/ LCI. S.l., LCI, [1975],

Offset, 34x23cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
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OCMLP - A TERRA PARA QUEM A TRABALHA. S.l., OCMLP, 1975, 80x60cm. Arquivo:
Centro de Documentação 25 de Abril.
LCI - INDEPENDÊNCIA IMEDIATA PARA AS COLÓNIAS/ LCI. S.l., LCI, [1975],
Offset, 34x23cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.

Fig. 30: Subvertendo as regras preliminares e de sinceridade subjacentes ao pedido, o
cartaz de exortação é a expressão já não de uma pretensão de autoridade dirigida ao
espectador, mas de uma aspiração, de um desejo político formulado em nome de alguém
e inscrito num regime de funcionamento institucional que determina as circunstâncias
tácticas daquilo que pode ser desejado e de quando pode ser desejado.
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política, mas que parece esbarrar na impossibilidade do espectador político
a concretizar individualmente, devido à enormidade (em termos de esforço
e capacidade) do que lhe é pedido. Desconhece-se se este pormenor
está relacionado com a particularidade de o espectador do cartaz
dificilmente conseguir concretizar aquilo que lhe é pedido, todavia não
deixa de ser significativo o modo como o tom apostrófico do cartaz
exortativo desaparece no cartaz reivindicativo. Como o espectador deixa
de ser o destinatário do apelo político, ele adquire o estatuto de
‘testemunha’ da maneira como a instituição partidária concretiza uma
exigência dirigida a um ‘ele’ político que raramente está explicitado
no manifesto cartazístico.

A reivindicação é feita, geralmente, em nome de alguém. Exige-
-se a terra para os que a trabalham; a libertação das colónias para que
os soldados possam regressar; protesta-se contra os despedimentos em
nome da classe trabalhadora. Instaura-se, assim, uma lógica da
representação política, baseada no facto de a instituição adoptar uma
posição tribunícia (que lhe possibilita exigir a alguém em nome de
alguém). Esta lógica está simultaneamente associada a um ‘apatismo’
por parte da sociedade política - mais concretamente do destinatário
considerado individualmente -, impossibilitada que está de concretizar
aquilo que a instituição apela. Se bem que, por um lado, esta
impossibilidade constitua, aparentemente, um óbice em relação ao sucesso
perfomativo da reivindicação pelo outro, paradoxalmente, contribui para
a consagração simbólica da instituição político-partidária. Este fenómeno
acontece, porque a dinâmica do discurso reivindicativo já não assenta
na capacidade do cartaz suscitar uma determinada conduta no espectador
do cartaz, mas na habilidade para expressar e identificar estrategicamente
necessidades, interesses e problemas de certas classes ou estratos sociais,
em nome das quais a instituição exige a alguém qualquer coisa. Ora,
é precisamente devido a essa habilidade em descobrir ‘oportunidades
políticas’ e à decorrente enunciação reivindicativa (dimensão ilocutória),
que a instituição consegue provocar consequências na sociedade política
(dimensão perlocutória) que lhe são convenientes, no sentido de
contribuírem para o reforço da sua vocação político-partidária.

Ao contrário do que acontece com o cartaz de exortação - em que
a enunciação do apelo resulta da emergência de necessidades que são
institucionalmente incontornáveis -, o cartaz de reivindicação parece-nos
estar inscrito num regime de desempenho institucional de natureza regular
e ordinária, o que o leva a apresentar algumas semelhanças com o cartaz
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de anúncio de iniciativa. Tal como acontece neste género, em que a enunciação
(publicitação) e a organização da iniciativa estavam dependentes de
modalidades de funcionamento e de expressão definidas e controladas pela
própria instituição política, também a enunciação da  reivindicação obedece
a uma dinâmica semelhante. Nesta medida, ela não expressa uma necessidade,
mas uma oportunidade determinada por certas circunstâncias de expressão
e de acção político-partidária.

II.4.3 - A especificidade problemática do discurso político veiculado pelo
cartaz

Até este ponto do trabalho procurámos demonstrar que o discurso
político veiculado pelo cartaz não é um discurso ‘gratuito’. Apresentando
uma dimensão funcional, ele é enunciado intencionalmente para concretizar
certos objectivos político-institucionais que considerámos ser de ‘consagração
de uma vocação político-partidária’.  Ora, assumimos o ‘género cartazístico’
como a expressão dessa dimensão funcional do discurso político.

 Para além de não ser ‘gratuito’, o discurso político transmitido pelo
cartaz apresenta uma outra característica. É um discurso ‘complexo’, isto
é, transmite um significado que resulta da articulação – segundo uma
determinada ordem sintáctica – de uma variedade de signos ‘simples’140,
dotados da particularidade de apresentarem as mais diversas substâncias
expressivas: de natureza cinésica, proxémica, objectal, verbal, iconográfica,
etc.. Sobre este aspecto, surge um dos principais problemas de interpretação
das mensagens políticas veiculadas pelos cartazes: o risco de o espectador
confundir, involuntariamente, os significados transmitidos pelos diversos
signos que integram o manifesto cartazístico com o significado global e
complexo veiculado pelo cartaz.

A acrescentar ao facto de o sentido ser de natureza complexa, o discurso
político apresenta uma especificidade conotativa que determina que os tais
signos simples articulados sintacticamente, sejam manipulados e
transformados em formas significantes para evocarem determinados
significados de natureza ideológica. O cartaz transmite, então, duas ordens
de mensagens: uma de natureza literal e outra com uma especificidade
ideológica que não se encontra explicitada.

O facto de o discurso político ser perpassado por dois sistemas de
significação distintos – um de natureza denotativa e outro de especificidade

_______________________________
140 - Para as noções de ‘signo complexo’ e de ‘signo simples’ baseámo-nos em MORRIS,

Charles – Sign, language and behaviour citado por: ECO, Umberto - O signo, 4ª
Ed.. Lisboa, Editorial Presença, 1990, p. 60-63.
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conotativa – possibilita que o espectador do cartaz possa interpretar as
significações complexas estritamente ‘à letra’ ou consiga inferir as que se
encontram implicitadas, por vezes graças às circunstâncias e ao contexto
comunicacional e histórico em que o cartaz é enunciado.

Como o discurso político se estrutura em dois sistemas distintos de
significação, permite interpretações diversas, o que pode proporcionar
disparidades entre a forma como a instituição política gostaria que o
espectador do cartaz interpretasse a mensagem, reconhecendo nela a expressão
de uma certa intencionalidade comunicacional, e a maneira como realmente
a interpreta. Por exemplo, por razões tácticas, a instituição pode intencionar
‘refugiar-se’ no sistema de denotação salientando a dimensão literal dos
signos simples veiculados (por vezes através mesmo de um discurso adicional
extra-cartaz, de natureza metalinguística: “mas afinal aquilo que quisemos
dizer foi somente ‘X’), enquanto o espectador do cartaz, não reconhecendo
essa intencionalidade, centrou sobretudo a sua interpretação na especificidade
‘estilística’ da mensagem, em busca de significados que considera ser de
natureza ideológica. Outras vezes, dá-se a situação inversa: através da edição
do cartaz, a instituição pretende sugerir novas significações a partir da
manipulação significante de certos signos, mas o espectador não só não
se apercebe dessa pretensão, como desenvolve uma interpretação demasiado
literal da mensagem transmitida pelo cartaz.

Sobre esta questão do hiato potencial entre a forma como o emissor
(neste caso, a instituição política) gostaria que o receptor (o espectador do
cartaz) interpretasse a mensagem, reconhecendo a intencionalidade que lhe
está subjacente e como na realidade ele a interpreta, Umberto Eco141 concebeu
uma matriz que adaptámos para o processo de comunicação político-partidária
através do cartaz (tabela nº3).

Para qualquer processo comunicacional, o autor estabelece uma
correlação entre os signos que podem ser emitidos e recebidos voluntariamente
(‘+’) ou involuntariamente (‘-‘), por parte do emissor (‘e’) ou do receptor
(‘ r ’), salientando que este último, ao interpretar a mensagem, atribui,
eventualmente, ao emissor uma intenção  significativa (‘ie’) que pode ou
não corresponder àquela que ele gostaria que o receptor lhe atribuísse (‘eir’).

Adaptando estes pressupostos ao processo de comunicação político-
-partidária por intermédio do cartaz, é possível, desde já, considerar que,
subjacente à mensagem veiculada por qualquer cartaz político, existe sempre
uma intencionalidade comunicativa voluntária e consciente por parte de ‘e’
e que ela apresenta uma especificidade funcional (no sentido de contribuir
_______________________________
141 - ECO, Umberto – Idem, p. 39-43.
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para a consagração de uma vocação de índole partidária). Certamente que
neste processo comunicacional podem existir intencionalidades
involuntárias, que até podem ser reconhecidas por parte de ‘r’ (é o caso,
por exemplo, da transmissão involuntária de signos simples, cujos
significados até podem colidir com os que são intencional e conscientemente
transmitidos por ‘e’), todavia, devido ao carácter assumidamente
funcionalista do discurso político transmitido pelo cartaz, este é perpassado
por uma intencionalidade consciente e voluntária por parte do emissor.
A complexidade, a dimensão problemática subjacente ao processo
comunicacional resulta então de dois pontos decisivos: em que medida
‘ r ’ reconhece uma intencionalidade comunicacional por parte de ‘e’, que
está subjacente à mensagem que ele concebeu e veiculou através de um
certo meio de comunicação(‘ie’ ) e de que forma essa intencionalidade,
efectivamente reconhecida, corresponde à intencionalidade que ‘e’ gostaria
que ‘r’ reconhecesse (‘eir’)? As várias situações possíveis de interpretação
da mensagem cartazística e de reconhecimento das intencionalidades que
lhe estão subjacentes encontram-se, então, sistematizadas na tabela nº3.

Tabela 3 - Situações de recepção e de reconhecimento
de intencionalidades comunicativas subjacentes

a mensagens veiculadas pelo cartaz

Passamos a caracterizar detalhadamente cada uma das diferentes
situações comunicativas.

Situação nº 1 - ‘ e’  concebeu e transmitiu consciente e
voluntariamente uma determinada mensagem política; ‘r ’ recebeu
conscientemente essa mensagem e interpretou-a como resultante de uma
certa intencionalidade comunicativa por parte de ‘e’(‘ ie’). Por outro lado,
a forma como ‘r ’ interpretou a mensagem corresponde à intencionalidade
comunicativa por parte de ‘e’ (‘ ier’). O processo comunicacional teve
sucesso e contribuiu para a concretização funcional dos objectivos de
consagração da vocação político-partidária da instituição política, visto

oãçautiS ’e‘ ’r‘ ’ei‘ ’rei‘

1 + + + +

2 + + + -

3 + - )+( )+(

4 + - )+( )-(

5 + — — —
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que, como temos vindo a demonstrar, o discurso transmitido pelo cartaz
não é gratuito;

Situação nº 2 - Não obstante ‘e’ ter transmitido consciente e
voluntariamente uma mensagem, ‘r ’ ter recebido também conscientemente
essa mensagem e ter reconhecido uma intencionalidade comunicacional
ao emissor (‘ie’),  a intencionalidade que reconheceu não coincide com
aquela que ‘e’  gostaria que ‘r ’ reconhecesse (‘ier’ ). Isto acontece porque
‘ r ’, ou não ponderou a tal especificidade complexa do discurso político,
ou interpretou demasiado literalmente a mensagem, quando o objectivo
de ‘e’  visava que ‘r’  descortinasse o sentido implicitado e de ordem
ideológica, ou vice versa, ‘r’  centrou-se numa análise estilística em busca
de um sentido ideológico, não percebendo que a intencionalidade
comunicacional por parte de ‘e’ se integrava num plano meramente literal
de significação. O processo comunicacional não resultou por dificuldades
de interpretação.

Situação nº 3 - Esta é uma ocorrência mais complexa, mas que
acontece bastante frequentemente. Está relacionada com a especificidade
do cartaz enquanto meio de comunicação.

Amiúde, a apreensão das mensagens por parte de ‘r’ não é consciente,
nem voluntária. O cartaz é um meio de comunicação ‘insinuante’:
estrategicamente colocado em determinados locais, apresentando uma
determinada disposição das mensagens, consegue fazer com que ‘r ’ as
receba involuntária e distraidamente; ‘r ’ percebe as mensagens e
compreende-as, para isso contribuindo o carácter matraqueante do cartaz
político que tem capacidade de estar omnipresente nos mais diversos locais
da esfera pública. Embora a recepção e a interpretação seja involuntária,
Umberto Eco não consegue descobrir se a compreensão da mensagem
e o reconhecimento de uma intencionalidade comunicativa inerente a ‘e’
é simplesmente ‘involuntária’ ou ‘abaixo do nível de consciência’. Neste
último caso, ‘r’ vê as palavras, mas não as lê, descobre as imagens, mas
não as reconhece, não podendo evitar os estímulos significativos, apesar
de só se dar conta disso mais tarde. Nada exclui, todavia, que ‘r ’ não
só consciencialize posteriormente a especificidade significativa dos
estímulos que recebeu, como também se aperceba que eles fazem parte
de uma mensagem transmitida consciente e intencionalmente por ‘e’ (‘ ie’).
Por outro lado, o reconhecimento dos contornos dessa intencionalidade
corresponde à maneira como ‘e’ gostaria que ‘r’ a reconhecesse (‘ier’),
pelo que o processo comunicacional teve sucesso, embora apresente uma
especificidade ao ‘retardador’;
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Situação nº 4 - a especificidade e a dinâmica subjacentes ao processo
comunicacional  são semelhantes às que se verificam na situação precedente.
A diferença consiste unicamente no facto de que ‘r’, ao se aperceber dos
contornos da mensagem, descobre uma intencionalidade comunicativa de
‘e’ que não corresponde àquela que gostaria que ‘r’ descobrisse. O processo
comunicacional assegurado pelo cartaz falha pelas razões já discriminadas
na situação nº2;

Situação n º 5 - Corresponde ao absoluto insucesso do processo
comunicacional, não obstante ter-se concretizado. Esta situação está
relacionada com a particularidade de ‘r’ , pura e simplesmente, não ter
recebido as mensagens políticas veiculadas pelo cartaz. Nesta perspectiva,
‘r’  encontra-se incapaz de reconhecer qualquer intencionalidade comunicativa
inerente a ‘e’  (‘ie’ ). Obviamente que, se ‘r’  se encontra incapacitado de
reconhecer uma intencionalidade comunicativa por parte de ‘e’ , ‘ier’   é
uma situação que deixa de poder ser concebível.

O fenómeno inerente a esta situação comunicacional consiste no facto
de o problema não residir na concepção da mensagem política, mas na
selecção do meio de comunicação (o cartaz), que não terá sido o mais
indicado para a classe de receptores em que ‘r’ se integra. O processo
comunicacional falhou por inépcia na selecção do meio de comunicação.

Com estas considerações, procurámos demonstrar que, apesar de o
discurso político transmitido pelo cartaz apresentar uma incontornável
dimensão funcional, o sucesso dessa funcionalidade não é um dado adquirido
a priori, ficando este facto a dever-se fundamentalmente a duas razões:

1ª razão: por parte do espectador do cartaz, as condições óptimas
de recepção, de interpretação da mensagem e de reconhecimento de uma
determinada intencionalidade comunicativa da instituição política podem,
pura e simplesmente, não se concretizarem ou, então, serem insatisfatórias
para as expectativas da instituição;

2ª razão: o discurso político é caracterizado por vários sistemas de
significação que estão interligados. Torna-se, por isso, necessário descobrir
a sua especificidade e, simultaneamente, enfatizar o facto de os géneros
cartazísticos serem significados de ordem complexa, inscritos num sistema
‘superior’ de significação que é resultante da manipulação significante de
uma multiplicidade de signos simples adstritos a outros sistemas. É
precisamente a caracterização desta dinâmica que vai ser aprofundada no
próximo capítulo.
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III - SISTEMAS DE SIGNIFICAÇÃO
DO DISCURSO POLÍTICO

O capítulo que agora iniciamos está estruturado em cinco secções
distintas (‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ e ‘E’).

Na primeira secção, procederemos à enumeração dos diferentes
sistemas de significação que constituem o discurso político do cartaz e à
análise de como eles se encontram interligados, de forma a conseguir descobrir
a especificidade que lhes está subjacente. Em ‘B’, seleccionaremos para
análise os sistemas de significação que consideramos serem típicos do discurso
político. Desde já sustentamos a tese de existirem sistemas de significação
que não irão ser passíveis de uma análise semiótica exaustiva, por julgarmos
que não pertencem à especificidade do discurso partidário. Por exemplo,
consideramos que o sentido político-partidário transmitido pelo cartaz é
constituído por signos caracterizados pelas mais variadas substâncias
expressivas: objectos e pessoas iconograficamente representados ou
verbalmente mencionados, manipulações iconográficas e gráficas,
representações de gestos e de espaços, etc.. Tais signos apresentam uma
determinada significação cuja natureza é literal. Porém, no âmbito da nossa
reflexão, estamos interessados, principalmente, em perceber a maneira como
esses signos são apropriados e manipulados em formas significantes para
passarem a evocar certos significados adicionais de índole partidária. A
concretização desta tarefa implica o estabelecimento de um distanciamento
em relação aos sentidos correntes e usuais que, convencionalmente, são
atribuídos a esses signos, o que nem sempre é fácil de concretizar.

Partindo do princípio que o discurso político é perpassado por uma
dinâmica conotativa, passaremos a inventariar, na secção ‘C’, as diferentes
categorias expressivas que lhe estão subjacentes. São paradigmas inerentes
ao discurso político-partidário, grupos de signos de valor denotativo entretanto
transformados em entidades significantes, cuja explicitação provoca mutações
substanciais na génese das significações partidárias que o cartaz veicula.
Por exemplo, na categoria dos gestos, o significado político-partidário é
completamente distinto, conforme o manifesto cartazístico apresentar
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ilustrações que representam uma gestualidade violenta (é o caso de um
espancamento), relacionada com a «reacção a um acontecimento adverso»,
ou uma gestualidade típica da afirmação ideológica (‘punhos erguidos’,
mãos levantadas cujos dedos indicador e médio se encontram estendidos
de forma a criar um ‘V’) associada à «celebração» ou à «homenagem
político-partidária».

No capítulo anterior procedemos à caracterização da especificidade
substancial e funcional do género cartazístico. Por sua vez, a análise da
sua génese formal só poderá ocorrer após o inventário das já mencionadas
categorias de expressão política (secção ‘C’), bem como das diferentes
modalidades segundo as quais elas se podem combinar. Ora, essa tarefa
irá ser concretizada na quarta secção deste capítulo (‘D’), onde procuraremos
demonstrar que existe uma determinada ordem sintáctica subjacente à
significação de cada um dos géneros recenseados. Procederemos, então,
a uma espécie de ‘regresso’ à temática do género cartazístico, mas com
objectivos totalmente distintos: já não estamos interessados em descrevê-
-lo, enfatizando a sua ‘funcionalidade político-partidária’. Pretendemos apenas
demonstrar como ele resulta de determinadas combinações sintácticas que
não são fortuitas, apesar de não estarem institucionalmente formalizadas
numa espécie de ‘gramática de expressão político-partidária através do cartaz’.
É precisamente esta ordem sintáctica (que está subjacente à articulação de
signos/formas significantes representativos de algumas categorias expressivas)
que caracteriza a génese formal dos géneros cartazísticos.

Finalmente, na secção ‘E’ procederemos a uma reflexão sobre a
especificidade dos signos característicos de um sistema específico de
significação político-partidária: o sistema de significação ideológica.

III.A - Enumeração de sistemas de significação
Antes de procedermos ao inventário dos sistemas de significação do

discurso político, salientamos o facto de que o termo ‘sistema de significação’
é referido nos mesmos moldes que Jeanne Martinet concebe por ‘sistema
semiológico’ ou ‘sistema de semas’142. Existindo apenas para concretizar
determinadas funções específicas de comunicação política ao serviço da
consagração de uma vocação político-partidária, o(s) sistema(s) de
significação do discurso político-partidário é/são composto(s) por um conjunto
específico de relações de concordância de um campo concreto de significantes
com um campo de significados.

_______________________________
142 - MARTINET, Jeanne – Chaves para a semiologia. Lisboa, Edições Dom Quixote,

1983, Col. Universidade Moderna (49), p. 106-107.
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Os sistemas de significação política não são sistemas simples e
elementares porque na correlação sígnica entre os tais campos está envolvida
uma variedade de significantes e de significados. Esta diversidade está
relacionada com o facto deles estarem adaptados à concretização de uma
multiplicidade de funções comunicacionais dependentes de objectivos
institucionais (finalidade de tradução,  papel de agenda e função estratégica)
e de circunstâncias históricas e políticas concretas. Para dotar ainda de maior
complexidade estes sistemas, destacamos o facto de existir a possibilidade
deles poderem estabelecer interligações entre si. O que é a metalinguagem
ou a conotação, senão formas distintas de ligações entre diferentes sistemas
de significação de acordo como uma determinada ordem? Na conotação,
os campos de significantes de um certo sistema podem ser compostos pelos
signos de outro, Em contrapartida, na metalinguagem verifica-se a situação
inversa, sendo o campo dos significados constituído por um sistema de
significação143.

Ao grau de complexidade inerente aos sistemas de significação, junta-
-se o facto de os signos que os constituem serem caracterizados por uma
multiplicidade de substâncias expressivas. Efectivamente, a mensagem política
veiculada pelo cartaz não é apenas composta por signos de substância verbal,
mais concretamente ortográfica (as palavras escritas características de uma
determinada expressividade político-partidária), mas, igualmente, iconográfica
(a impressão das imagens segundo uma determinada disposição e configuração
de índole político-partidária: ângulos, planos, composições, enquadramentos,
efeitos especiais, como é o caso da solarização e de manipulações cromáticas,
etc.). Numa dimensão estritamente substancial, inventariámos signos cuja
especificidade também é cinésica (representação iconográfica de gestos, ou
melhor, de movimentos corporais integrados numa espécie de mímica
partidária), proxémica (representação iconográfica de cenários e ‘distâncias’
de interacção político-partidária) e até mesmo objectal (é o caso da
representação iconográfica de certos objectos, designados por ‘adereços’
políticos ou político-partidários). Salienta-se que a existência desta diversidade
de substâncias expressivas não é incompatível com o facto de o dispositivo
expressivo do cartaz se basear somente em palavras e em imagens. O que
se verifica é que se constatou que a representação de um determinado gesto
é tão importante no âmbito de uma significação de ordem política, como
a ilustração de um certo adereço ou a enunciação verbal de um pedido
concreto.
_______________________________
143 - HJELMSLEV, Louis – Prolégomènes à une théorie du langage. Paris, Les Éditions

de Minuit, 1968, Col. Arguments (35), p. 144-157.
BARTHES, Roland - Elementos de semiologia, p. 55 e ss.
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Do ponto de vista significante, os signos inerentes aos mais variados
sistemas de significação apresentam diversas substâncias que são somente
a manifestação de uma determinada estrutura formal de expressividade
política. Em contrapartida, o facto de o cartaz ser caracterizado pela
combinação de palavras e de imagens significa apenas que ele utiliza uma
determinada ‘materialidade expressiva’, que também é explorada noutros
meios de comunicação, no âmbito de outros universos discursivos (a banda
desenhada, a publicidade comercial, o jornalismo escrito, a literatura juvenil,
a sinaléctica, a pedagogia, etc.). Esta distinção entre matéria e substância
da expressão é importante144, porque nos possibilita averiguar a existência
de signos cuja substância é sui generis no contexto de uma expressividade
política e que não pode ser confundida com a matéria expressiva que lhes
serve de suporte. Por exemplo, se é certo que a especificidade expressiva
_______________________________
144 - Na distinção entre substância e matéria de expressão, baseámo-nos em Louis Hjelmslev.

Sendo a forma um conjunto total, mas exclusivo, de marcas que, segundo um
determinado ponto de vista, são constitutivas da génese de um determinado objecto,
a substância é concebida como a manifestação concreta relativa à sua descrição exaustiva.
Para Hjelmslev, a forma apresenta a particularidade de ser manifestada por uma
multiplicidade de substâncias: uma única e mesma forma da expressão pode ser
manifestada por substâncias diversas - fónica, gráfica, etc.. Já o mesmo não acontece
na situação inversa: uma única substância não se assume como a concretização de
uma multiplicidade de formas da expressão. Esta particularidade é de especial
importância para o nosso objecto de análise, pois o discurso político transmitido pelo
cartaz é composto por sistemas de significação constituídos por signos com diversas
substâncias expressivas: notação ortográfica, representação iconográfica, expressão
cinésica, proxémica e objectal, mas que, não obstante tal facto, se assumem como
a manifestação de uma mesma forma de expressividade político-partidária.
Se a substância apresenta uma relação de dependência com a forma, já o mesmo
não acontece com a chamada ‘matéria da expressão’. A ‘matéria da expressão’ é um
termo utilizado Hjelmslev para  caracterizar todas as situações de manifestação concreta
sem implicar, obrigatoriamente, que elas estejam dependentes de uma determinada
forma. Por outras palavras: em relação à substância, a matéria não se integra numa
relação de subordinação com a forma. Tal aspecto possibilita-nos concluir que, se
uma forma expressiva pode ser manifestada por uma multiplicidade de substâncias
expressivas (não podendo acontecer a situação inversa), em contrapartida uma única
matéria pode estar subjacente a uma variedade de formas. É assim que a imagem
do cartaz (independentemente daquilo que ela representa), considerada como matéria
expressiva, está igualmente presente no quadro de pintura ou na fotografia do jornal.
Porém, se a considerarmos como substância de um sistema formal de expressividade
política, o seu estatuto já é completamente distinto, na medida em que ela é a
manifestação concreta desse sistema, no âmbito de uma relação de contiguidade. É
preciso, portanto, sabermos distinguir as situações em que algo se pode assumir como
matéria ou como substância de um determinado sistema formal de expressão.
HJELMSLEV, Louis – “La stratification du langage” in: HJELMSLEV, Louis – Essais
linguistiques. Paris, Les Éditions de Minuit, 1971, p. 56 e 59.
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de um gesto político (suponhamos um ‘punho erguido’) é um movimento
anatómico intencional de uma parte do corpo humano, nada impede que
este mesmo movimento possa ser descrito por palavras ou ilustrado através
de uma imagem. Mas, é o movimento ilustrado e não a maneira como
ele é representado (iconograficamente), que se assume como a manifestação
cinésica de um sistema formal de expressão política. Neste caso, a imagem
é somente a matéria expressiva pela qual o gesto político é veiculado, podendo
ser igualmente utilizada para transmitir signos com outras substâncias
inerentes ao mesmo sistema formal de expressão política (é o que acontece
com a representação de adereços) ou a outros sistemas cuja especificidade
é distinta. É o caso, por exemplo, do sistema de expressão ‘tecnológica’,
em que a imagem é explorada como matéria expressiva em signos de
substância objectal (por exemplo a ilustração de máquinas) ou, até mesmo,
cinésica (representação de gestos significativos de processos de fabrico ou
da utilização correcta de ferramentas).

No cartaz político pode surgir a curiosa situação de existirem signos
que são concebidos como simples matéria expressiva inerente à especificidade
do cartaz, enquanto meio de comunicação (é o caso das imagens), mas
que, em certas ocasiões, também podem ser considerados como pertencendo
a um sistema formal de expressão político-partidária. Neste caso, a imagem
adquire um estatuto especial: já não é só uma matéria expressiva, mas
igualmente substância expressiva. Sobre este aspecto, apresentamos como
exemplo os ‘símbolos’ identificativos do PCP e do MRPP. Ambos são
veiculados por imagens (matéria expressiva). Por outro lado, em termos
objectais, os adereços são exactamente os mesmos: uma foice e um martelo
aos quais se junta a forma geométrica de uma estrela. A sua disposição
iconográfica também é igual: a foice cruza-se com o martelo, encontrando-
-se a estrela na parte superior esquerda dos objectos, no ‘enfiamento’ do
bico da foice. Todavia, como se pode constatar pela figura nº 31, não é
a representação daqueles objectos que produz um significado identificativo
(num caso «PCP», no outro «MRPP»), mas sim a forma como são ilustrados.
A imagem transforma-se, então, em substância, por ser a manifestação
iconográfica de um sistema de expressão político-partidária. Os signos
objectais que constituem o símbolo do MRPP são representados de uma
maneira mais estilizada; no símbolo do PCP a estrela é delineada, enquanto
no do MRPP é uma forma ‘cheia’ e a sua localização em relação à foice
é distinta. Com este exemplo procurámos demonstrar que, desta vez, não
são os objectos iconograficamente representados que se assumem como a
manifestação inerente a um sistema de expressão político-partidária, mas
a maneira como são ilustrados.
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Fig. 31: Os ‘símbolos’ do MRPP (à esquerda) e do PCP (à direita) - uma das situações
em que a imagem assume uma importância fulcral na produção de efeitos de sentido
político-institucional. Podemos mesmo afirmar que é a imagem, e não os signos objectais
que ela representa, que se assume como a manifestação de dois sistemas formais distintos
de expressão político-partidária (um é inerente ao MRPP e o outro ao PCP).
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Na enumeração dos diferentes sistemas de significação, o principal
problema que nos surge está relacionado com a descoberta do critério mais
adequado para os conseguir distinguir. Como reconhecer os diferentes sistemas
de significação e descobrir as formas como se inter-relacionam?

Roland Barthes, no âmbito da sua reflexão sobre o sistema da moda,
apresenta-se como uma referência incontornável para responder a esta questão.
Tendo como base de análise os sentidos transmitidos exclusivamente pelas
palavras, Barthes procurou descortinar a especificidade desses mesmos
sentidos. Num caso, considerou que uma palavra é apenas um mero elemento
de um sistema linguístico; noutro, juntamente com outras palavras e, até
mesmo, frases e períodos de maior extensão, ela assume-se como um elemento
de significação ‘vestimentar’, a unidade significante de um significado
genérico e, por vezes, não explícito terminologicamente («{Moda}»); por
fim, num terceiro e último nível, concluiu que essa palavra pode, igualmente,
em certas circunstâncias, ser um significante que evoca uma determinada
ideologia caracterizada por uma certa «visão do mundo»145.

Sustenta-se a opinião de que se poderia aplicar o mesmo critério
metodológico para a discriminação dos sistemas de significação inerentes
ao discurso político transmitido pelo cartaz. Num determinado sistema de
significação uma palavra assume-se como um simples elemento de um sistema
de significação linguística, no qual se desenvolveria a expressão de uma
determinada literalidade político-partidária; noutro sistema de significação
a palavra, articulada com outras e conjugada com signos caracterizados
por outras substâncias expressivas, surge como o elemento de uma certa
expressividade política (por exemplo, contribui para a significação do anúncio
de uma iniciativa ou de um pedido político); finalmente, num terceiro sistema
de significação, a palavra – igualmente combinada com outras e com signos
de substâncias expressivas díspares – pode ser concebida como um signo
que evoca ao espectador uma determinada ideologia política. Esta ideologia
não é gratuita: ela existe para consagrar simbolicamente uma peculiaridade
político-partidária.

O que é válido para os signos verbais também o é para os de substância
iconográfica, cinésica ou proxémica.

Um desenho, ou, se tal for possível em termos de dissociação, um
motivo iconográfico poderá ser um elemento pertencente a um sistema de
representação iconográfica, caracterizado por traços, linhas, cores, formas,
etc.. Neste sistema, o significado iconográfico é literal: são as próprias linhas,
cores, formas, composições, enquadramentos, etc. que significam um sentido

_______________________________
145 - BARTHES, Roland - O sistema da moda, p. 50 e ss.
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de natureza denotativa. Por sentido de natureza denotativa, consideramos
uma correlação entre um significante e um significado de ordem primária
e original, concretizada segundo determinadas circunstâncias e contextos
e regularizada por um determinado código de significação146.

Por sua vez, noutro sistema de significação, o mesmo elemento
iconográfico (ou outros com ele conjugados) pode ser explorado como o
significante evocativo de uma determinada concepção do mundo político
(ideologia político-institucional). É o caso, por exemplo, da forma como,
em determinados cartazes da UDP, a figuração do trabalhador e do capitalista
é materializada por uma desproporção propositada de tamanhos, a fazer lembrar-
-nos o regime ideográfico de representação medieval, em que o suserano
era figurado, sistematicamente, com um tamanho superior ao das personagens
que expressavam outros estados sociais. Ainda neste sistema de significação
de especificidade conotativa, a imagem, ou elemento iconográfico, pode ser
o significante  de uma espécie de «heráldica político-institucional». É o que
acontece com o ‘símbolo’ institucional dotado de uma funcionalidade
objectivante e denominativa da identidade da instituição político-partidária.

Analisemos agora, a título exemplificativo, um signo de substância
cinésica. Num determinado sistema de significação ele assume-se como
o simples elemento significante de uma determinada gestualidade. Por outras
palavras: é a expressão de um certo movimento corporal intencionalmente
concretizado para produzir um determinado sentido que é reconhecido como
significativo no âmbito de um código de expressão cinésica. É o caso, por
exemplo, do gesto agressivo (de defesa ou de ataque) presente em tantos
cartazes políticos. No âmbito deste sistema de significação, o gesto está
inserido, numa gestualidade prática, quotidiana, transitiva147. Noutro sistema

_______________________________
146 - No âmbito da constituição interna do signo, do seu poder significante e, portanto, da

relação significante/significado, Umberto Eco considera a denotação como o “reenvio
para uma unidade semântica correspondente com base nas regras de correspondências
fixadas pelo código”. E precisa mais concretamente: “a denotação é o reenvio realizado
em circunstâncias e contextos dados para aquela posição no Sistema Semântico para a
qual primeira e potencialmente, o código fazia com que o significante tivesse de remeter”.
ECO, Umberto - O signo, p. 164.

147 - Relativamente à práxis gestual, Greimas distinguiu dois planos de análise: a gestualidade
quotidiana, do dia-a-dia, e a gestualidade mítica. Embora apresentem em comum o mesmo
plano de expressão (o corpo), a gestualidade do dia-a-dia é uma mímica prática, enquanto
a mítica é uma mímica simbólica que, segundo o autor, não é uma simples conotação
das actividades práticas. Para Greimas, esta polarização está relacionada com a dicotomia
entre o fazer (por exemplo, a caça) e o desejo (é o caso da dança da caça).
GREIMAS, A. J. E OUTROS - Práticas e linguagens gestuais. Lisboa, Ed. Vega,
Col. Comunicação e Linguagens (6), p. 27 e 28.
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de significação, o mesmo gesto, entretanto destituído desta transitividade,
pode adquirir a conotação de uma mímica ritual expressiva de uma
determinada ideologia ou identidade político-institucional. É como se o gesto
fosse um movimento estereotipado, cristalizado numa espécie de ‘ginástica
política ritualizada’, como acontece como o braço erguido (esquerdo ou
direito, conforme os partidos se integram num paradigma ideológico de
natureza socialista ou comunista) com a mão fechada (‘punho erguido’)
ou com alguns dedos estendidos (‘V’ da vitória). Salienta-se, igualmente,
o facto de, à semelhança do que aconteceu com a imagem, também o gesto
poder adquirir uma especificidade objectivante ao assumir-se como um signo
designativo de uma determinada identidade institucional. É o caso, por
exemplo, do já referido ‘punho erguido’ – gesto significativo da identidade
do Partido Socialista.

Mediante a análise de um cartaz editado pela Juventude Centrista
(figura nº32), passamos a enumerar os diferentes sistemas de significação.
Esta enumeração não é somente um simples recenseamento desses sistemas,
mas também uma reflexão sobre a forma como se interligam uns com os
outros, o que nos possibilitará caracterizar as suas especificidades denotativas
ou conotativas.

III.A.1 - O sistema do enunciado
Independentemente da variedade de sistemas de significação que

o discurso veiculado pelo cartaz pode comportar, existe pelo menos um
que corresponde ao âmbito da sua própria expressividade: o discurso
político-partidário existe porque é enunciado linguisticamente.

O sistema do enunciado  é, por excelência, o plano da significação
de uma determinada literalidade. A significação não é ambígua, nem
evanescente e subjectiva, ao contrário do que se verifica nos outros sistemas
de significação, cujos significados são como que uma espécie de nebulosa,
a condensação de um conjunto de considerações e de concepções político-
-partidárias. Ao nível dos significados existe, assim, uma diferença estrutural
entre o sistema do enunciado e os outros sistemas de significação. Esta
diferença é, por vezes, aproveitada, consciente e tacticamente, pelo próprio
partido, que se apercebe que um discurso pode apresentar uma significação
literal e uma significação sugestiva (inerente aos outros sistemas de
significação caracterizados por uma dinâmica conotativa148). Conforme as

_______________________________
148 - Sobre este aspecto, confira-se as especificidades associadas aos sistema de expressão

política e de significação ideológica.
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JC - COMÍCIO/ JUVENTUDE CENTRISTA. S.l., JC, [1975], Offset, 98x67cm. Arquivo:
Comissão Nacional de Eleições.

Fig. 32.
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circunstâncias pode, então, posicionar-se nos pólos de significação que mais
lhe convêm. Pode situar-se no âmbito de uma literalidade expressiva, sempre
que o significado sugestivo não for convenientemente interpretado pelo
receptor, ou no de uma significação sugestiva, quando lhe interessa transmitir
uma mensagem cujos contornos ultrapassam uma dimensão estritamente
literal que não lhe interessa explicitar.

Considerando o sistema do enunciado  como um plano de
significação, a sua dimensão significante é composta pela articulação de
palavras, gestos, imagens, assim como pela representação de objectos e
de espaços, quer fixos (cenários), quer dinâmicos (inerentes a determinadas
interacções). Neste sistema de significação, o manifesto cartazístico é
caracterizado por uma espécie de ‘nomenclatura’ cuja natureza dos
significados não necessita de ser obrigatoriamente de ordem política. Por
exemplo, no caso do cartaz editado pelo CDS, se é certo que existem
signos de substância verbal que transmitem um sentido político (“comício”;
“Juventude Centrista”), outros existem cujo sentido é totalmente distinto
(“Teatro de São Luís”). O mesmo acontece com signos dotados de outras
substâncias expressivas. Se o símbolo do CDS transmite um sentido
explicitamente político, nada há nada na imagem principal, em termos
de composição (repetição sucessiva e sobreposta da mesma personagem
segundo posições distintas), ângulo (contrapicado), enquadramento (plano
médio) e técnica de ilustração (pintura por aerógrafo), que seja
explicitamente significativa de uma mensagem política. O mesmo acontece
com a pose e a gestualidade: braço aberto, cabeça flectida para trás e
olhos fechados.

III.A.2 - O sistema de expressão política
A partir do sistema do enunciado insinua-se um plano suplementar

de significação que designámos por ‘sistema de expressão política’. Trata-
-se de um plano de significação que se apropria da globalidade do sistema
do enunciado, reduzindo-o a uma dimensão significante para sugerir um
determinado conceito ou significado.

Em relação ao sistema de expressão política, o sistema do enunciado
transforma-se numa linguagem reduzida a uma pura função significante.
Por outras palavras, o sistema do enunciado (sistema 1) transforma-se
na vertente significante do sistema de expressão política (sistema 2).
Este assume-se como um plano de conotação em relação ao sistema
1, que passa a ser considerado como um plano de denotação (esquema
nº 1).
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Esquema 1 - A dinâmica de conotação
subjacente sistema de expressão política

No sistema de expressão política o significante pode ser encarado
sob um duplo ponto de vista. Num caso, ele é considerado como um signo
linguístico dotado de um sentido literal. Roland Barthes considera que, nesta
situação, o significante do sistema de expressão política se assume como
o termo final de um plano de significação linguística149. Mas, simultaneamente,
também é considerado como o termo inicial de uma expressividade política
veiculada pelo cartaz. Esta situação resulta da dinâmica subjacente ao sistema
de expressão política que tende a reduzir a totalidade do sistema do enunciado
a uma simples forma significante. É precisamente nesta duplicidade que
reside a ambiguidade do discurso político.

O sistema de expressão política caracteriza-se por uma apropriação
de um sentido linguístico que é transformado numa forma significante para
transmitir um determinado conceito. Ao formalizar-se, este sentido linguístico
– enriquecido por circunstâncias e contextos histórico-políticos, dotado de
todo um sistema de valores - “esvazia-se, empobrece-se, nada mais restando
do que letra”150. Esta apropriação/empobrecimento é feita com o objectivo
de transmitir uma nova significação. Trata-se de um significado adicional,
institucionalmente determinado, mas nunca explícito; um significado
intencional, suplementar que, em relação ao significado linguístico do sistema
do enunciado , se assume como uma espécie de ‘enxerto’.

O significado transmitido pelo sistema de expressão política está
relacionado com o cartaz considerado como meio de comunicação política.
Este significado é, por excelência, o ‘género do cartaz’ («anúncio político»,
«esclarecimento», «homenagem política», etc.) que é evocado em nome
da concretização de uma determinada funcionalidade político-institucional.
No capítulo anterior151, procurámos demonstrar como essa funcionalidade
consistia na consagração de uma vocação político-partidária.

Se analisarmos o espectro de significados subjacente ao sistema de
expressão política, verificaremos que a sua diversidade é limitada, estando

:eS
edadivisserpxE

:oS
orenéG

edametsiS-2
acitílopoãsserpxe

:eS
megaugniL

:oS
edadilaretiL

odametsiS-1
odaicnune

_______________________________
149 - BARTHES, Roland – Mitologias, p. 188
150 - Idem, p. 188.
151 - Sobre esse assunto confira-se II – A dimensão funcional do discurso político e o

género cartazístico.
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somente reduzida a dez géneros cartazísticos. Em contrapartida, esse sistema
tem à sua disposição uma variedade ilimitada de signos/formas significantes
que contribuem para que os géneros cartazísticos se possam ‘reevocar’
constantemente. É esta variedade significante que, por vezes, dificulta a
delimitação e a caracterização de um determinado género, tal é a forma
como ele se encontra recoberto pelas mais variadas matizes linguísticas.
Para além disso, o «género cartazístico» é um tipo de significado que
apresenta a particularidade de não ser explícito e objectivo, ao contrário
do que se verifica com os significados do sistema do enunciado. Esta
especificidade parece ser comum a todos os sistemas de significação
caracterizados por uma dinâmica conotativa, em que os significados são
ambíguos e sugestivos (o seu  modo de presença é memorial152 e latente),
o que muito dificulta não só o seu recenseamento e caracterização substancial,
como também a descrição da sua génese formal.

Regressemos ao plano significante do sistema de expressão política.
Como já anteriormente se mencionou, o significante do sistema nº 2 é
constituído por signos do sistema do enunciado que são reduzidos a simples
entidades significantes. Salienta-se, porém, que neste processo de apropriação
e empobrecimento, nem todos eles são manipulados. Numa perspectiva
‘estilística’, alguns são menos importantes que outros, adquirindo, assim,
estes últimos, um estatuto ‘insignificante’. Explicando por outras palavras:
tais signos em nada contribuem para a significação do «género» do cartaz.
A sua vocação está completamente adstrita ao sistema do enunciado ou
então, apresentam uma funcionalidade significativa integrada noutros sistemas
de significação, mais concretamente no sistema de significação ideológica.

Os signos que se assumem como formas significantes de certos
«géneros» estão inseridos numa espécie de ‘sintaxe de expressão
cartazística’. A sua existência e combinação no manifesto cartazístico não
é arbitrária. Como escreve Roland Barthes nas “Mitolologias”, da mesma
maneira que é possível descobrir os mais variados significantes evocativos
do «imperialismo francês» (/soldado negro que saúda a bandeira francesa/;
/general francês que condecora um senegalês maneta/; /irmã de caridade
que dá uma tisana a um árabe doente/; /professor branco que dá aulas a
jovens negros/153), também é possível descortinar a  ‘sintaxe estilística’ que
lhes está subjacente. A significação do «imperialismo francês» não só resulta
da selecção estratégica de determinados signos, como também de um certo
tipo de articulação submetido a uma determinada normatividade. A
_______________________________
152 - BARTHES, Roland – Mitologias, p. 192.
153 - Idem, p. 197.
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denominação linguística de indivíduos metonimicamente significativos de
um «exotismo colonial» (o “negro”, o “senegalês”, o “árabe”, os “jovens
negros”) implica constantemente a existência de signos associados à
significação do «francesismo» (nacionalismo francês): a “bandeira francesa
hasteada”; o “general francês”; a “irmã de caridade [francesa]”; o “professor
[francês]”. Assim, na evocação do «imperialismo francês», a expressão do
‘exotismo’ está constantemente acompanhada pela significação de um
«nacionalismo». Por outro lado, no sintagma existem igualmente signos
que são significativos de uma relação de superioridade da ‘França’ em relação
às suas ‘colónias’: o negro saúda a bandeira francesa (presta culto a uma
pátria colonial); o general condecora (a ‘pátria’ reconhece a valentia); a
irmã ajuda e assiste (o que pressupõe, por um lado, que alguém precisa
de ajuda e, por outro, a existência de recursos que podem ser disponibilizados
para esse efeito); o professor ensina (o que pressupõe competência em relação
a alguém que não a tem).

Constata-se, portanto, uma normatividade expressiva (não explícita)
que está subjacente não só à selecção de certos signos inerentes a um sistema
de especificidade denotativa, mas igualmente à sua articulação ‘estilística’.
Ora, no sistema de expressão política, acontece uma situação semelhante,
embora não tão rica do ponto de vista ideológico. A evocação de um
determinado «género» (tal como acontece com a evocação do conceito do
«imperialismo francês») resulta de uma selecção judiciosa de determinados
signos inerentes ao sistema do enunciado e da sua articulação, de acordo
com uma determinada normatividade (‘solidariedade’, ‘implicação’ ou simples
‘combinação’), no sistema de expressão política. Por exemplo, o género
do «anúncio de uma iniciativa política» implica a existência de certos signos
relativos à divulgação de uma determinada iniciativa (que, no sistema do
enunciado se podem revestir dos mais diversos significados: «manifestação»;
«comício»; «jornada de solidariedade»; «sessão de esclarecimento»; «etc.»)
e de outros inerentes à divulgação da identidade da instituição que a
concretiza, do local e da data de realização. Estes signos constituem o ‘núcleo
significante’ da evocação do género de «anúncio de iniciativa» relativo ao
sistema de expressão política. Certamente que poderão existir no manifesto
cartazístico outros que, ou enriquecem a significação do género ou, então,
lhe são completamente desnecessários. No primeiro caso, encontram-se, por
exemplo, os signos relativos à divulgação das «personalidades» que
protagonizam a iniciativa. Trata-se, todavia, de signos que enriquecem a
expressão política, mas cuja supressão ou omissão no manifesto cartazístico
não afectaria a significação do «género». No segundo caso, são signos que,
no âmbito do sistema de expressão, são considerados insignificantes.
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Regressando aos exemplos de Roland Barthes: é completamente irrelevante
para a significação do «imperialismo francês» que o general, que condecora
o senegalês, pertença a um determinado ramo das forças armadas (mas
já o mesmo não se pode considerar em relação à possibilidade de o professor
ser representado a ensinar francês ou matemática).

Analisando o cartaz do CDS, constata-se que existem determinados
signos inerentes ao sistema do enunciado que constituem o núcleo significante
de um determinado género. Como já foi referido, este não é explícito, nem
objectivo. O cartaz não significa explicitamente um determinado significado
de natureza expressiva como acontece, por vezes, nalguns sistemas
semiológicos (por exemplo, a moda e a gastronomia154). Porém, poderá ser
relativamente explicitado – numa perspectiva metalinguística - se
considerarmos o significado como decorrente da regularidade de certas
combinações significantes155. No que diz respeito ao cartaz editado pelo
CDS, o significado expressivo resulta da combinação de signos do sistema
do enunciado relativos à «divulgação de uma iniciativa» (“comício”), ao
«local» onde se concretiza (“Teatro de São Luís”), à «data» (“4 de Novembro
18.30”) e à «identidade da instituição política que a organiza» (“Juventude
Centrista”). Saliente-se a existência de uma espécie de sintaxe subjacente
a este núcleo significante. A significação do «anúncio» resulta da explicitação

_______________________________
154 - A  moda é um sistema de significação que, em certas ocasiões, significa

terminologicamente um determinado conceito “vestimentar”. Isto acontece porque se
assume como um discurso que faz a correlação entre uma determinada toilette
linguisticamente anotada e uma certa atribuição: “o acessório traz a Primavera”. Na
culinária também se verifica o mesmo fenómeno. É o caso de quando existe uma
correlação explícita entre um determinado prato, ou uma ementa, e uma certa significação
(por exemplo, ‘o jantar de cerimónia’). Infelizmente, esta situação não se verifica
no discurso cartazístico em que, com excepção dos significados do sistema do enunciado,
todos os outros não estão terminologicamente explicitados, o que dificulta,
substancialmente, o seu recenseamento e a sua formalização.
BARTHES, Roland - O sistema da moda, p. 69 e ss.

155 - O significado que é expresso metalinguisticamente pelo investigador, resulta da anotação
metódica da forma como certos signos inerentes ao sistema do enunciado são
manipulados e apropriados, no âmbito do sistema de expressão política, para evocar
a mesma ordem de significados. Este signos/formas significantes, que se podem agrupar
em categorias de expressão política, tendem a combinar-se, segundo uma determinada
ordem, com signos/formas significantes pertencentes a outras categorias, cuja
funcionalidade significante é distinta. Neste trabalho de inventariação, pouco gratificante,
cheio de recuos e de paragens - que se faz a partir de uma análise em profundidade,
cartaz a cartaz (com vista ao recenseamento das categorias expressivas) e em extensão
(para averiguar regularidades de combinação sintáctica) - posicionámo-nos como um
linguista que se encontra perante uma língua desconhecida.
BARTHES, Roland - Elementos de semiologia, p. 56.
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terminológica de uma ‘iniciativa’ que implica, por sua vez, a divulgação
de um ‘lugar’ e de uma ‘data’. No que concerne à divulgação do local,
essa relação de implicação é dupla (relação de solidariedade156) : verificámos,
a partir de uma análise em extensão, englobando todos os cartazes que
integram o corpus de análise, que a expressão de um local implica sempre
a divulgação de uma iniciativa e vice-versa. Em contrapartida, o mesmo
não se pode afirmar em relação à data. Se a evocação de um «anúncio
de iniciativa», no sistema de expressão política, implica a explicitação de
uma data, a existência desta no manifesto cartazístico não está exclusivamente
relacionada com essa significação. Isto acontece porque se chegou à conclusão
que a data integra igualmente o núcleo significante de outros significados
inerentes ao sistema de expressão política, como é o caso da «celebração»
e do «esclarecimento». Por outro lado, verificámos (através da tal análise
em extensão que atravessa transversalmente a totalidade do corpus de análise)
que não existe qualquer relação de implicação entre a denominação
terminológica de uma iniciativa política e a identidade da instituição que
a organiza (a relação é somente de ‘combinação obrigatória’). A denominação
linguística da instituição é uma característica que está subjacente a todos
os «géneros de cartazes», como se ela fosse a actualização de uma
determinada norma de expressão cartazística157.

Os signos que constituem a imagem principal (signos de substância
iconográfica e de substância cinésica) são totalmente insignificantes no âmbito
deste sistema de significação. A sua funcionalidade significativa reporta-
-se, então, a um outro sistema relacionado com a significação de uma
peculiaridade político-institucional e que designámos por ‘sistema de
significação ideológica’.

_______________________________
156 - Nesta ‘sintaxe’ adstrita ao sistema de expressão política, baseámo-nos nas relações

que dois termos ‘A’ e ‘B’) podem estabelecer entre si. Estas relações podem ser
de ‘solidariedade’, quando ‘A’ implica ‘B’ e vice versa; ‘implicação simples’, quando
‘A’ implica ‘B’, mas este não implica, necessariamente, a existência, ou a ocorrência,
de ‘A’; e de ‘combinação’, quando não existe qualquer relação de implicação entre
estes dois termos (a sua relação é de mera coexistência).
BARTHES, Roland - Idem, p. 59.

157 - No âmbito das relações de combinação, verificámos a existência de determinados
graus de liberdade de articulação sintáctica na significação de um determinado género.
Por exemplo, a significação do «anúncio de uma iniciativa política» pode ser enriquecida
com a divulgação do assunto político (o ‘tópico’) que lhe está subjacente e dos
protagonistas que nela vão participar. Por sua vez, não existe qualquer liberdade quanto
à possibilidade de se omitir a identidade da instituição (até porque a sua supressão
provoca alterações na forma como o espectador interpreta e reage à mensagem veiculada
pelo cartaz).
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III.A.3 - O sistema de significação ideológica
Na análise dos cartazes políticos constatou-se a existência de signos

inerentes ao sistema do enunciado que são explorados para evocar um
determinado significado de natureza político-ideológica. Tal significado está
associado a uma concepção político-institucional do mundo e da sociedade
política que não é gratuita. Como acontece com os géneros cartazísticos
(significados do sistema de expressão política) que existiam no discurso
do cartaz para consagrar a vocação político-partidária de uma instituição
social, também os significados do sistema de significação ideológica
estão ao serviço de uma certa funcionalidade institucional. Servem
principalmente para edificar uma determinada singularidade ou
posicionamento político-partidário. Verificamos, então, que no discurso
político não é suficiente a consagração de uma vocação. Também é
necessária a edificação de uma singularidade simbólica que possibilite
à instituição distinguir-se, clara e duradoiramente, de todas as que com
ela coexistem no campo político.

O sistema de significação ideológica caracteriza-se, igualmente, por
uma dinâmica conotativa, embora muito mais abrangente, pois a sua acção
faz-se sentir duplamente quer no sistema do enunciado, quer no de expressão
política.  Considerando-os como simples ‘matéria-prima’ de significação,
ele apropria-se de alguns dos signos que lhes são inerentes. Estes dois sistemas
ficam assim transformados em meras unidades significantes de um sistema
de significação superior que lhes é extensivo, conforme se pode constatar
no esquema nº 2.

Esquema 2 - A dinâmica de conotação subjacente
ao sistema de significação ideológica

Este esquema é suficientemente ilustrativo da complexidade que o
discurso político transmitido no cartaz começa a apresentar. A este propósito
salienta-se o estatuto semiótico ambíguo do sistema de expressão política.
Em relação ao sistema do enunciado, ele assume-se como um plano de
conotação, mas relativamente ao sistema de significação ideológica, ele é
transformado numa simples entidade significante.
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Reconhecemos que a estrutura do esquema nº 2 não é a mais adequada
para entendermos a dinâmica conotativa do sistema de significação ideológica.
Assim, por uma questão de clarificação da sua especificidade, optámos por
proceder a uma reformulação do esquema nº 2 (esquema nº3).

Esquema 3 - A dinâmica de conotação do sistema
de significação ideológica no que diz respeito ao sistema do

enunciado e ao sistema de expressão política

Esta reformulação, embora sendo artificial, apresenta, porém, a vantagem
de ilustrar a dinâmica subjacente ao funcionamento do sistema de significação
ideológica que, de acordo com as suas necessidades, se apropria
indiferenciadamente de signos inerentes ao sistema de expressão política e
relativos ao sistema do enunciado. Estes últimos são aqueles que, no âmbito
do sistema de expressão política, não apresentavam qualquer funcionalidade
significativa, tendo sido, por isso, classificados como insignificantes. Por sua
vez, na relação com o sistema de expressão política, os signos evocativos
do «género cartazístico» são explorados para sugerirem também determinados
posicionamentos político-institucionais. Por exemplo, os signos de géneros
como a «celebração», a «homenagem» ou o «culto ideológico» contribuem
para a edificação de uma determinada «‘aura’ histórica» que só favorece a
consolidação de uma certa singularidade político-institucional.

A relação entre o sistema de significação ideológica e o de expressão
política, embora fácil de demonstrar teoricamente foi-nos extremamente difícil
de avaliar em termos empíricos. Este facto ficou a dever-se à própria
especificidade dos signos característicos do sistema de expressão política,
cujos significados não só são complexos, como também não são explícitos
(são latentes) e a sua especificidade tender a edificar-se, progressivamente,
a partir de uma produção discursiva que não se encontra limitada a um
único cartaz.
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Já anteriormente referimos que os significados do sistema de
significação ideológica estão investidos de uma função relacionada com
a legitimação de uma singularidade político-institucional. Porém, esta
singularidade vai-se formando, gradualmente, não só através das mensagens
transmitidas pelos mais diversos cartazes, como também por intermédio
de outros meios de comunicação política. Esta situação constitui uma
particularidade que só vem complicar ainda mais a análise do significado
ideológico: já não bastava ser substancialmente ambíguo e latente e estar
recoberto por uma pluralidade de signos constantes nos mais diversos
manifestos cartazísticos e sistemas de significação, como também remeter
para signos que são transmitidos por outros meios de comunicação política.
Tal constatação levou-nos à necessidade de considerar os significados do
sistema de significação ideológica como fazendo parte de um processo muito
mais amplo de edificação de posicionamentos político-partidários. O
mecanismo de apropriação de signos típicos dos sistemas do enunciado
e de expressão política deve ser, assim, encarado como indiciático de uma
dinâmica de produção de sentido muito mais vasta e que é impossível (pelo
menos, no âmbito deste trabalho) de caracterizar adequadamente. Tal facto não
incompatibiliza que desistamos de analisar os fenómenos de apropriação de
determinados signos para expressar significados ideológicos político-institucionais.
Contudo, estamos cientes que esses signos são somente a ínfima parcela
significante de uma nebulosa de conteúdo ideológico que é extremamente
difícil de delimitar, em termos substanciais, e de caracterizar, em termos
formais. Por exemplo, num cartaz de anúncio de um comício da Federação
de Estudantes Marxistas-Leninistas, cuja temática política é “A Juventude
deve ousar avançar na revolução!”158 retemos como evocativo de um
determinado posicionamento o sentido do verbo ‘dever’, a utilização da
palavra ‘ousar’, que sugere audácia e coragem e o ponto de exclamação
que atribui à palavra ‘deve’ uma dimensão categórica, possibilitando
interpretar a frase como se se tratasse de uma ordem de comando. Por
sua vez, a palavra ‘avançar’ é extremamente interessante do ponto de vista
de uma significação proxémica de ordem interaccional (avançar para alguém,
para alguma coisa ou nalguma coisa vs recuar de alguém, de alguma coisa
ou nalguma coisa). A palavra ‘avançar’ que, em termos de substância
expressiva, encontra o seu correlato nas imagens das colunas de manifestantes
que se preparam para atacar alguém ou alguma coisa, remete para um

_______________________________
158 - FEML - COMÍCIO/ A JUVENTUDE DEVE OUSAR AVANÇAR NA REVOLUÇÃO!/

FEML. S.l. FEML, [1975], Offset, 69x49cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/
Arquivo Histórico.
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imaginário em que a acção política é comparada a uma actividade militar
de conquista de ‘território’ político, uma missão em relação à qual a instituição
partidária se pretende assumir como um estandarte. Porém, pouco mais
poderemos desenvolver em relação aos reais contornos deste posicionamento:
qual a natureza do combate que a instituição pretende travar? Em nome
de que valores políticos o pretende concretizar? Quais os inimigos a ‘abater’?
Quais os aliados que conta para o levar avante? Que recursos consegue
disponibilizar?...

Retomando a análise do cartaz editado pela JC, verificamos que os
signos do sistema do enunciado que são objecto desta apropriação significante
são os que pertencem à imagem principal, apresentando uma substância
iconográfica e uma substância cinésica.

Em termos iconográficos, salientamos a importância do enquadramento
que, mais do que mostrar, parece ocultar. O enquadramento estabelece como
que um ‘corte’ no corpo do jovem retratado, impossibilitando que o espectador
lhe descubra a totalidade do corpo. Este pormenor da ocultação parece-
-nos de importância, sobretudo no que diz respeito à ocultação das mãos,
pois apercebemo-nos (através da tal análise em extensão) que as mãos são
o suporte significativo de uma expressividade cinésica de natureza
explicitamente política (patente, por exemplo, nos gestos políticos
concretizados com as mãos). Por outro lado, o enquadramento ‘corta’ a
própria composição da imagem. Caracterizada pela representação sucessiva
de partes do mesmo corpo, o enquadramento sustém esse processo, como
se o ‘congelasse’ num determinado momento presente (como se fosse um
instantâneo fotográfico), ficando o passado e o futuro irremediavelmente
remetidos para um fora-de-campo. Ora, é precisamente a partir desta relação
entre ‘campo’ e ‘fora-de-campo’, tão frequente no cinema de suspense, que
se insinua um sentido que tem uma presença literal (afinal baseia-se num
signo de substância iconográfica que é o próprio enquadramento da imagem),
mas simultaneamente ambivalente (integrado num propósito de ‘fazer-entender’
aquilo que o próprio enquadramento oculta159). Se considerarmos que o que
está enquadrado é um processo de transformação de um corpo, muito nos

_______________________________
159 - Como é curioso verificar o carácter paradoxal de um simples enquadramento: a sua

(omni)presença numa imagem implica a constante ausência de alguma coisa (tudo
aquilo que fica para lá do enquadramento). Repare-se que a própria composição da
imagem pode ser concebida propositadamente, de forma sugerir intencionalmente tudo
aquilo que se encontra fora do enquadramento - um olhar, um movimento, o  apontar
de um dedo, um salto dado para lá da imagem enquadrada, etc., são maneiras
relativamente usuais de evocar a existência de uma realidade significante que não
se encontra no ‘espaço’ da imagem.
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poderemos questionar sobre a essência dessa transformação. Como os
momentos anteriores e posteriores a essa transformação estão
irremediavelmente remetidos para ‘fora-de-campo’, interrogamo-nos sobre
o real sentido dessa transformação: é um corpo em processo de dissolução
ou de materialização? Por outras palavras: é uma entidade que se
‘descorporiza’ ou que se ‘encorpora’?

A juntar a este aspecto, note-se igualmente a representação
relativamente assexuada do modelo. Esta aparente assexualidade parece-
-nos importante, pois resulta da opção por concretizar uma ruptura com
a representação de um corpo biológico, histórico e contingente, em proveito
de uma representação sinedocal: o corpo deste jovem assume-se como o
símbolo convencional da juventude. Esta aparência assexual, pode ser
concebida como uma interessante solução criativa por parte do artista que,
através dela, conseguiu evitar a necessidade de ter de representar a juventude
através de um grupo de jovens de ambos os sexos (figura nº 33).

Habitualmente, a representação do jovem assume-se como uma figura
ambivalente: já não é uma criança – tantas vezes explorada numa perspectiva
de significação ideológica, para evocar metaforicamente o «futuro político»
(figura nº 34) -, mas, simultaneamente, ainda não é considerado como um
adulto. Este é retratado através de signos metonímicos do trabalho (é o
caso das ferramentas e do vestuário de trabalho) como se a transição da
juventude para a idade adulta estivesse associada à entrada no mundo do
trabalho. Ora, a representação do jovem é ambígua por se encontrar numa
situação de transição: já não é uma criança, mas ainda não passou por
uma espécie de ‘ritual de passagem’ que se caracteriza pela entrada no
mundo do trabalho. Juntamente com a representação da mulher (sobretudo
da esposa e da mãe de família), o jovem pertence à categoria das personagens
que não se reportam a um cosmos laboral, mas sim ao universo da educação
e da cultura/recreação. É por isso que é tradicionalmente representado com
adereços metonímicos desses universos, como é o caso do livro (adereço
metonímico pelo qual o jovem é reconhecido como um estudante) ou do
instrumento musical (a viola), que sublinha a sua pertença ao mundo da
recreação, da cultura popular e dos tempos livres. Mais uma vez se constata,
na imagem do cartaz da JC, o papel do enquadramento na ocultação de
signos que possam ser metonímicos de uma relação de pertença a um dos
universos referidos. O enquadramento da imagem principal é, portanto, um
signo de substância iconográfica de decisiva importância na significação
de uma ambiguidade, como se existisse uma intencionalidade consciente
de impossibilitar ao espectador a atribuição de um determinado estatuto
à personagem representada. A juntar a este aspecto está a pose (olhos fechados,
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UJC, UEC, MDJ - GRANDE FESTA DA JUVENTUDE/ UJC/ UEC/ MDJ. S.l.,
UJC, UEC, MDJ, 1975, Offset, 70x49cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/
Arquivo Histórico.
UJC, UEC - ENCONTRO DA JUVENTUDE/ ujc/ uec/ TORRES VEDRAS 7 -
Setembro - 75. S.l., UJC, UEC, 1975, Offset, 60x45cm. Arquivo: Partido Comunista
Português.

Fig. 33: Representações usuais da juventude, nas quais se percebe uma preocupação
por representar ambos os sexos.
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PCP/DORS - constrói o futuro dos teus filhos/ vota no p.c.p..S.l., PCP, 1975, Offset,
48x68cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 34: A exploração da criança como metáfora iconográfica do «futuro político».
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expressão de ausência e abandono, associada ao braço horizontalmente
estendido) que sugere um significado mais de natureza religiosa do que
assumidamente política. Esta representação é enfatizada por outro signo
de substância iconográfica, caracterizado pelo ângulo de representação
(levemente contrapicado), que apresenta evidentes implicações simbólicas.
É por excelência o ângulo da ilustração da transcendência, da significação
de tudo o que se encontra num nível superior, que já não se integra numa
ordem física, enfim, de tudo o que superou o plano da experiência do
quotidiano para se aproximar de um domínio metafísico. A representação
deste jovem sugere, então, um transcendentalismo que, curiosamente, é
contrariado pelo sentido político, histórico e institucional transmitido pelos
signos verbais pertencentes ao sistema de expressão política.

A imagem principal do cartaz da Juventude Centrista assume-se como
uma das imagens mais singulares que descobrimos no corpus de análise,
devido à explicitação de uma ambiguidade (o assexualismo da personagem
e o enquadramento que impossibilita a representação de quaisquer adereços
metonímicos) associada a uma representação assumidamente não política
que remete para um imaginário religioso (a pose da personagem conjugada
com o ângulo de representação). Questionamo-nos até que ponto estes signos
inerentes ao sistema do enunciado, não serão formas significantes de um
determinado posicionamento ideológico político-institucional? Não serão eles
evocativos do posicionamento de uma instituição política que se quer legitimar
ideologicamente através do seu apoliticismo160 e que, de certo modo,
caracteriza o posicionamento subjacente aos partidos democratas cristãos?
Esta é uma hipótese cuja confirmação implicaria a análise do discurso da
Juventude Centrista/CDS concretizado não só partir dos cartazes, mas,
igualmente, por intermédio de outros meios de comunicação política. Existem,
todavia, outros cartazes que vêm confirmar este posicionamento por nós
deduzido. Trata-se da colecção de cartazes de propaganda eleitoral referente
às eleições para a Assembleia Constituinte, intitulada “Queremos
responder”(figura nº 35). O título diz tudo em relação a uma concepção
assistencialista da política (tão pioneira naquele tempo e que, hoje, é
completamente banal) e que contrasta com as temáticas políticas desse período
(o idealismo político, a conflitualidade social, a defesa ou ataque aos projectos
de implantação de um regime baseado no poder popular’, a competitividade

_______________________________
160 - Também descobrimos este apoliticismo na própria interpretação da imagem identificativa

do CDS (o ‘símbolo’). A convergência das duas setas para um centro, como que
significando que “no meio é que está virtude”, recorda-nos os preceitos comunicados
por Moisés ao povo de Israel: “Tomai cuidado em cumprir o que vos ordenou o
SENHOR, vosso Deus; não vos afasteis para a direita nem para esquerda”(Dt 5, 32).
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Fig. 35: O apoliticismo do CDS, caracterizado pelo culto de uma ideologia assistencialista
(claramente patente no título “Queremos Responder”), não deixa de constituir também
um posicionamento político-institucional, mesmo que se assuma por uma aparente negação
das”‘grandes causas políticas’ da época (ideologias, programas, protagonistas, órgãos
políticos de soberania, liderança de movimentos e lutas sociais, etc ).

CDS - QUEREMOS RESPONDER/ CDS/[mendiga] - S.l., CDS, 1975, Offset, 98x67cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
CDS - QUEREMOS RESPONDER/ CDS/[deficiente] - S.l., CDS, 1975, Offset, 98x67cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
CDS - QUEREMOS RESPONDER/ CDS/[idoso]’– S.l., CDS, 1975, Offset, 98x67cm in: A
Cor da Revolução. Lisboa, Capital Europeia da Cultura’94/Electa, 1994, p. 99. Arquivo:
Biblioteca Nacional de Lisboa.
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partidária, a descolonização, o enquadramento político-institucional dos
acontecimentos históricos, o estatuto político das Forças Armadas, etc.).
Repare-se como, nesses cartazes, o cenário de acção (signo de substância
proxémica) se altera: o espaço do trabalho, figurado como o espaço da
acção política da maioria dos cartazes do corpus de análise, é substituído
pelo espaço da indigência: a fábrica (figura nº 36) dá lugar à rua por onde
se arrasta o deficiente, à porta da igreja onde está o pedinte, à tasca onde
o idoso sorve a malga e, até mesmo, à colina onde se amontoa a barraca.
Voltaremos a este assunto mais detalhadamente noutra parte do nosso
trabalho161.

III.A.4 - A singularidade dos signos de identidade institucional
Na análise do cartaz da Juventude Centrista ficaram por abordar dois

signos que, não obstante apresentarem uma substância expressiva díspar
(de ordem ortográfica e iconográfica), transmitem a mesma ordem de
significados. Estamos a referirmo-nos em particular, à identidade verbal
da instituição que organiza o comício (“Juventude Centrista”) e ao símbolo
do CDS.

O facto de termos deixado para o fim estes dois signos significa
somente que eles apresentam um estatuto específico no discurso político.
Tal estatuto só é perceptível por intermédio de uma análise em extensão,
tendo por referência a globalidade do corpus de análise, e não através de
um estudo intensivo, que tem por objecto apenas um único cartaz.

Numa perspectiva extensiva, constatamos uma omnipresença deste
tipo de signos que passamos a designar por ‘signos de identidade’. Trata-
-se da denominação verbal da instituição, quer por sigla, quer por extenso,
da representação iconográfica de determinados gestos ou objectos e da
exploração gráfica de motivos geométricos e cores que – numa perspectiva
logo-técnica – passam a significar uma determinada instituição política.

Ao existirem como ‘rótulos’ políticos, os signos de identidade têm
por função concretizar uma determinada objectivação institucional da
diversidade de significados político-ideológicos transmitidos pelo manifesto
cartazístico. ‘Objectivação’ não deve ser confundida com ‘explicação’: no
discurso político, a função dos signos de identidade é a de estabelecer,
permanentemente, uma associação entre uma infinidade de sentidos de
natureza política e um significado político-institucional regular, veiculado
por uma quantidade estritamente limitada de significantes. Nesta associação,
os significados políticos e ideológicos transmitidos sofrem uma espécie de

_______________________________
161 - Confira-se mais à frente, III.E – Considerações sobre o signo ideológico.
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PCP - VOTA PCP/ GRANDE COMÍCIO/ MOSCAVIDE. S.l., PCP, [1975], Offset,
68x48cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 36: A fábrica – um dos motivos cuja representação é mais recorrente nos cartazes
que integram o corpus de análise.
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vinculação político-institucional. Ora, é nesta vinculação institucional que
reside a função objectivante dos signos de identificação. É por isso que
consideramos que os signos de identidade não explicam os significados
políticos e ideológicos veiculados pelo manifesto cartazístico. O sentido
que os significantes institucionais transmitem não é de natureza parafrasística,
transformando a diversidade de sentidos políticos e ideológicos em simples
linguagens-objecto. Ao contrário do que inicialmente pensávamos, o discurso
político transmitido pelo cartaz não é constituído por mais um sistema de
significação desta feita de natureza metalinguística.

É na omnipresença dos signos de identidade e nesta funcionalidade
objectivante que surge a singularidade institucional do discurso político-partidário.
Certamente que a diversidade de sentidos políticos e ideológicos, evocados
pelos sistemas de expressão política e de significação ideológica, existe
ao serviço da concretização de determinados objectivos de legitimação de
uma vocação político-partidária e de consagração de uma peculiaridade
institucional. Mas é a objectivação institucional concretizada pelos signos
de identidade que determina realmente a especificidade institucional do
discurso.

A existência de signos de identidade no manifesto cartazístico institui
um determinado nível de inteligibilidade, baseado num fenómeno de
‘redução’: desde a mensagem política, de natureza denotativa ou conotativa,
à beleza da imagem, a pincelada indiciática da identidade do artista à técnica
de impressão, todos estes sentidos tendem a ser como que ‘afunilados’ em
contacto com os signos de identidade. Este fenómeno de redução é
caracterizado por um processo de esvaziamento, de empobrecimento da
diversidade de significados transmitidos pelo cartaz, podendo ser formulado
da seguinte maneira: “tudo o que lês, tudo o que vês, ou te apercebes
e inferes, é somente a instituição X”. Note-se que este empobrecimento
não é gratuito. Na realidade, deveremos ser mais precisos e qualificá-lo
como uma espécie de ‘apropriação’. Através da objectivação, os signos de
identidade associam-se a uma espécie de património simbólico de natureza
política, estética, ideológica, tecnológica, etc., que lhes possibilitará, numa
fase posterior, assumirem-se como signos que não só significam uma
identidade institucional, como, simultaneamente, evocam todo o património
que anteriormente objectivaram. Quando tal acontece, o signo de identidade
deixa de ser o ‘rótulo’ político-instituicional que era para, tal como a crisálida
no caso da borboleta, se transformar numa ‘marca’ política. Conquistando,
então, uma autonomia em relação aos discursos que antes objectivara, circula
na sociedade política como uma espécie de ‘estímulo programado’: a sua
visibilidade (exposição), ligada a uma replicação maciça, não só evoca



195

Sistemas de significação do discurso político

‘mitologias’, mas também as mais diversas reacções políticas (admiração,
espanto, temor, ódio, raiva e júbilo políticos, etc.) que, numa perspectiva
estritamente funcionalista, idealmente deverão contribuir para a consolidação
da vocação partidária da instituição política.

A acção de objectivação institucional, isto é, a actividade de associação
de determinados signos de sentido institucional a certos significantes
evocativos de universos políticos, ideológicos, estéticos, técnicos, etc., que
invariavelmente existem - com maior ou menor evidência – em qualquer
manifesto cartazístico, não é gratuita. No discurso político existe uma espécie
de ‘divisão do trabalho significativo’. Há signos cuja vocação é a de sugerir
determinados universos ideológicos que contribuam para a afirmação de
uma especificidade partidária e de uma singularidade ideológica e outros
cuja função é a de objectivar institucionalmente os primeiros. Tanto uns
como outros são criteriosamente seleccionados, atendendo à forma como
a instituição política pretende a afirmar a sua singularidade partidária. Esta
matéria já foi suficientemente desenvolvida para ser de novo repescada.
O que agora nos interessa é salientar que a relação que se estabelece entre
os signos de identidade e os que são evocativos de um posicionamento
partidário também não é gratuita. Existem razões, interesses, motivações,
em suma: há uma racionalidade que determina que certos signos de identidade
de um determinado partido (e não outros) objectivem um conjunto concreto
de signos evocativos de um posicionamento político-partidário.

Esta particularidade de existir uma motivação subjacente à actividade
objectivante dos signos de identidade recorda-nos a concepção saussuriana
de símbolo, no que diz respeito à relação entre significado e significante162.
Assim, da mesma maneira que no símbolo existem certas razões objectivas
para uma correlação entre um significante e um significado, também no
discurso político nos apercebemos da existência de factores que determinam
a associação de certos signos de identidade com outros que são evocativos
de um posicionamento político-institucional. Ora, de acordo com Ferdinand
de Saussure, a existência de uma motivação inerente à relação entre
significante e significado afecta, irremediavelmente, a relativa imutabilidade
histórica do símbolo (já o mesmo não acontecendo no que diz respeito
ao signo): a partir do momento em que existe uma motivação associada
à correlação sígnica, ela rapidamente é posta em questão a partir de uma
discussão sobre os fundamentos racionais que a sustêm. Quando tal acontece,
os signos de identidade permanecem relativamente inalterados, o mesmo
acontecendo com a sua funcionalidade objectivante. Todavia, o que se

_______________________________
162 - SAUSSURE, Ferdinand de, – Curso de linguística geral, p. 126 e ss.
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modifica é a composição da ‘galáxia’ de signos evocativos de um determinado
universo ideológico que os primeiros objectivavam.

Esta situação de mutabilidade histórica da marca político-institucional
pode ser resultante de três factores diferentes:

1º- Ao nível da esfera de influência da instituição político-partidária,
quer dizer dos círculos que integram a instituição e dos estratos da sociedade
política onde ela apresenta uma determinada representatividade, poderão existir
actores sociais com necessidades e expectativas específicas de acção política.
Ora, essas necessidades e expectativas são incompatíveis com os paradigmas
políticos-ideológicos, em relação aos quais a instituição alicerça a sua vocação
partidária e singularidade ideológica. A instituição procura, então, gerir estas
influências e pressões, mas não é, de forma nenhuma, imune a elas.

Em termos discursivos – e tendo por referência uma análise em
extensão fundada num longo período de análise –, apercebemo-nos de que
os signos de identidade passam a objectivar, progressivamente (muito
progressivamente), outros universos ideológicos. Simultaneamente,
constatamos a existência de mensagens de esclarecimento e de reacção a
acontecimentos relativos à vida interna da instituição política e à pureza
ortodoxa da sua axiologia de valores ideológicos;

2º- Para lá desta esfera interna de influência e de pressão, a instituição
política também sofre as interferências e, sobretudo, a contestação e o
questionamento (a tal problematização que, potencialmente, afecta sempre
a relação ‘significante/significado’ inerente ao símbolo) concretizados por
outras instituições políticas que, por questões tácticas de edificação de uma
determinada vocação político-partidária e de uma certa singularidade
ideológica, questionam os fundamentos da associação entre a identidade
da instituição e o paradigma ideológico que determina a sua peculiaridade.

Apercebemo-nos, então, de mensagens cujos signos de identidade
objectivam signos evocativos dos mesmos universos político-ideológicos;

3º- A complexidade da acção e competição partidária e, sobretudo,
do exercício do poder político, poderão ser igualmente factores responsáveis
por um reposicionamento da singularidade político-ideológica da instituição
política. Dotada de um espírito eminentemente prático, adaptando-se às
circunstâncias histórico-políticas, a instituição política opta por proceder
a uma deslocação relativamente consensual dos paradigmas ideológicos que
lhe determinavam a singularidade.

Do ponto de vista discursivo, estamos numa situação semelhante à
inerente ao factor nº1, com a diferença de que o reposicionamento é
consensual e assume-se como uma necessidade evidente, sendo conotado
como o «resultado inevitável de uma ‘evolução dos tempos’».
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Já referimos que a problematização relativa aos fundamentos que
determinam a associação entre os signos de identidade e os que são evocativos
de um certo universo ideológico conduz a uma mutação dos últimos. Todavia
este questionamento também pode afectar a génese dos primeiros, conduzindo
ao aparecimento de mutações .

As transformações dos próprios signos de identidade podem ser
de duas ordens distintas: podem atingir somente a sua especificidade
significante (por exemplo, a substituição do símbolo do Partido Socialista
que passaria ser representado iconograficamente por uma rosa), ou a
sua totalidade enquanto entidade sígnica. Nesta situação, o signo de
identidade altera-se radicalmente: são os casos, concretamente, do CDS
– Centro Democrático Social, que se transformou no PP – Partido Popular
e do PPD – Partido Popular Democrático, no PSD – Partido Social
Democrata.

III.A.4.1 - Génese dos signos de identidade
Do ponto de vista discursivo, facilmente descobrimos a

funcionalidade objectivante  dos signos de identidade, graças a uma análise
de tipo extensivo. Continua, no entanto, por descobrir a sua génese
intrínseca. Em termos verbais, consideramos que a denominação por
extenso da identidade da instituição inscreve-se no sistema do enunciado,
não existindo qualquer ambiguidade em termos de significação. O mesmo
acontece com a sigla, cujo significado é explicitado terminologicamente.
A singularidade dos signos de identidade surge quando eles são
caracterizados por uma substância da expressão essencialmente de
natureza objectal (adereços) ou cinésica (gestos). Exemplifiquemos o
nosso raciocínio socorrendo-nos do símbolo do PS, que é constituído
pela ilustração de um ‘punho’ erguido. De que maneira aquele gesto
‘congelado’ deixa de ser o significante de um «movimento» - ele próprio
já dotado de uma conotação político-ideológica (gesto de «afirmação
política») - para se transformar no significante identificativo de uma
«instituição política»? Através de um fenómeno de imposição logo-técnica
de uma significação político-institucional explícita que é caracterizado
por duas fases.

Na primeira fase verifica-se uma manipulação significante do gesto,
pela qual se procede à um relativo ‘apagamento’ dos seus significados
anteriores. Instaura-se, assim, como que uma espécie de ‘amnésia’ em relação
às suas significações originárias e não necessariamente denotativas. Ele passa,
então, a fazer parte de um cerimonial, de uma liturgia política, cujos sentidos
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originais há muito que foram esquecidos163. Posteriormente, numa segunda
fase, esse gesto adquire um significado adicional, mas com a particularidade
de ser explicitamente institucional. Situação semelhante acontece também
quando o signo de identidade é caracterizado por um substância objectal.

Todo este processo apresenta particularidades interessantes: os
significados originários dos signos tendem a ser esquecidos ou desvalorizados,
ao ponto deles se transformarem em meras formas significantes prontas
a receberem novos significados. Todavia, ao contrário do que acontece nos
sistemas de significação perpassados por uma dinâmica conotativa (sistema
de expressão política e de significação ideológica), em que os significados
atribuídos nunca são explicitamente comunicados, como se a instituição
optasse por um ‘dar a entender’, desta vez esta situação não acontece.
Esvaziado dos seus significados anteriores, o ‘punho erguido’ vê-se
transformado no significante explícito de uma identidade político-partidária
- «Partido Socialista». Esta significação clara e unívoca está visível na junção
da identidade verbal com a representação iconográfica do gesto (dando origem
àquilo que designamos por ‘logotipo’). A associação da palavra à representação
iconográfica constitui - neste caso preciso - o produto de uma ‘função de
conhecimento’ (tal como Roland Barthes a concebeu164) que as palavras
concretizam ao imporem explicitamente à imagem um determinado significado
(político-institucional) que ela originariamente não veiculava.

Todo este fenómeno é relevante. Efectivamente, ele não só é
sintomático de uma distanciação em relação à dinâmica dos sistemas de
conotação em que os signos, entretanto transformados em formas
significantes, estão preparados para receberem significados de natureza
latente, mas, sobretudo, da expressão de um poder simbólico exercido pela
instituição política, pelo qual o gesto recebe, logo-tecnicamente, uma
determinada significação explícita e unívoca. Curiosamente, é na génese
dos signos de identidade que melhor nos apercebemos da competência lógica
da instituição política, através da qual os significantes passam, subitamente,
- por uma espécie de decreto e através de um conjunto de procedimentos
claramente demarcados – a significar outros conceitos que não os que  estavam
codificados anteriormente.
_______________________________
163 - Constatámos esta curiosa ‘amnésia’ no âmbito das entrevistas que efectuámos a

funcionários partidários. Quando lhes questionámos qual o significado primordial do
punho erguido, nenhum foi capaz de fornecer uma explicação satisfatória. Em
contrapartida, todos eles foram particularmente incisivos em considerar esse gesto
como significativo de uma identidade político-institucional.

164 - BARTHES, Roland - O sistema da moda, p. 26-27.
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III.A.4.2 - Particularidades dos signos de identidade
Os signos de identidade apresentam algumas especificidades que

passamos de seguida a inventariar:
1ª- São caracterizados por três tipos distintos de matérias expressivas:

palavras, imagens e ‘iconotextos’ (palavras intimamente conjugadas com
imagens – é o caso, por exemplo, dos logotipos). Em contrapartida, do
ponto de vista substancial – adstrito a um regime de expressão político-
-institucional- apresentam uma relativa heterogeneidade: palavras, regimes
específicos de representação iconográfica, grafismos e cromatismos, objectos,
gestos, etc.;

2ª - Os signos de identidade são signos cuja correlação entre significante
e significado político-institucional é relativamente estável. Esta estabilidade
poderá estar associada à vocação objectivante destes signos que se faz sentir
não só nas significações de ordem política e ideológica veiculadas pelos
cartazes, como também por outros meios de comunicação política;

3ª - A estabilidade, regularidade configurativa e variedade limitada
dos signos de identidade, que contrastam com a infinidade de signos
associados aos sistemas de expressão política e de significação ideológica,
podem ser concebidas como a actualização de uma dicotomia entre variação
e invariabilidade, fazendo-nos, então, lembrar a oposição entre títulos de
natureza referencial e de natureza informacional no discurso jornalístico165.
No espaço do jornal (no ‘manifesto jornalístico’), existem títulos de natureza
invariável que se repetem de edição para edição (exactamente da mesma
maneira que os signos de identidade se encontram omnipresentes nos mais
variados cartazes). É o caso dos títulos das secções noticiosas (‘desporto’,
‘cultura’, ‘sociedade’, ‘noticiário internacional’, etc.), sendo que o mais
invariante de todos é o que significa a própria identidade do jornal. José
Rebelo considera que estes títulos estabelecem uma mera relação de
contiguidade quer com os títulos das notícias, quer com os próprios
significados transmitidos pelas notícias em si. A sua funcionalidade é,
essencialmente, designativa: são o resultado de uma operação institucional
de classificação do material informativo, uma grelha nomenclativa “vazia
no que diz respeito à informação das coisas, sobre o “estado do mundo
possível”166, cuja razão de ser assenta na rotulação desse material informativo.
Assim, da mesma maneira que se um jornal contivesse apenas títulos
referenciais seria um jornal vazio, uma grelha à espera de ser preenchida,
_______________________________
165 - REBELO, José - O discurso do jornal. O como e o porquê, p. 46-53.
166 - Idem, p. 46.
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também no caso do cartaz, este seria um manifesto vazio de significação
político-ideológica; apenas o suporte de uma pura nomenclatura institucional,
um cartaz alheado das circunstâncias históricas que lhe determinam a sua
originalidade e arredado de um determinado universo ideológico167. Em tais
circunstâncias, o signo de identidade seria encarado apenas como o rótulo
significativo de uma determinada instituição política.

4ª - Quando os signos de identidade ainda não são suficientemente
evocativos de um imaginário político-ideológico para poderem circular
autonomamente no espaço público político, como ‘estímulos programados’
desse imaginário, eles apresentam, somente, a já referida funcionalidade
objectivante das significações políticas e ideológicas  transmitidas quer por
um único cartaz, por uma diversidade deles, quer, ainda, por outros meios
de comunicação política. Ora, é precisamente através dessa objectivação
que o discurso político adquire a tal singularidade institucional, ao ponto
da ausência dos signos de identidade no manifesto cartazístico provocar
alterações substanciais na maneira como a mensagem política é recebida
e interpretada pelo espectador. Um cartaz cuja mensagem é explicitamente
anónima leva a que seja encarado pelo espectador como estando integrado
em acções de ‘persuasão clandestina’ (contra-informação e desinformação).
É o caso, por exemplo, do cartaz anónimo de mobilização política ou de
propagação de boatos.

5ª - Uma particularidade interessante, inerente aos signos de identidade,
consiste no facto de os seus significados poderem não ser exclusivamente
de ordem institucional. Para além dos de tipo institucional (sendo estes
os mais frequentes), existem, igualmente, os significados de natureza
tecnológica e os relativos à identidade do artista que concebeu o cartaz.

A par dos signos de identidade político-institucional poderão aparecer
signos cuja função é igualmente a de objectivar outras dimensões
significativas do cartaz que não apenas de natureza política ou ideológica.
Este aspecto é importante, pois é sintomático do facto de o manifesto
cartazístico ser constituído por um composto significante que não se esgota

_______________________________
167 - Em relação a este aspecto, reportamo-nos somente à dimensão objectivante do signo

de identidade. Na dimensão evocativa, um cartaz exclusivamente composto por um
signo institucional fará todo o sentido, na condição dele ser encarado como uma
espécie de ‘estímulo programado’ de todo um universo político-ideológico já
anteriormente objectivado. Ora, esta dimensão evocativa não está subjacente à
especificidade do discurso jornalístico centrado na significação de uma determinada
actualidade. O título referencial não remete para a evocação de um discurso já enunciado,
mas, exclusivamente, para a objectivação de um discurso que acabou de ser enunciado
ou ainda está por enunciar (o discurso da notícia).
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numa significação de ordem estritamente política. Podem igualmente existir
dimensões significativas de natureza técnica ou estética que não são, todavia,
as mais relevantes no âmbito de uma comunicação que visa consagrar a
vocação partidária de uma instituição política. Independentemente desse facto,
constata-se a existência de signos que são indiciáticos da objectivação de
significações de ordem não política. É o caso de sentidos de ordem técnica
(relacionados com as modalidades de impressão do cartaz) que, em certos
cartazes, são objectivados por uma nomenclatura relativa à identidade da
tipografia que produziu o cartaz. É deste modo que, paralelamente ao símbolo
do CDS e à denominação verbal da Juventude Centrista existente no cartaz
que se tem vindo a analisar (figura nº 32), se descobre a palavra “Neogravura”,
discretamente situada no rodapé inferior esquerdo, em letras de tamanho
‘microscópico’. A palavra ‘Neogravura’, que se caracteriza pela identidade
da tipografia que imprimiu o cartaz, pode ser encarada como um signo,
cuja funcionalidade é a de objectivar uma variedade de outros signos que
concorrem para significar a especificidade técnica do cartaz (dimensão, tipo
de papel, técnica de impressão, etc.).

A par deste signo de objectivação da dimensão técnica do cartaz
político, poderão existir igualmente outros que visam objectivar a
especificidade criativa e artística do cartaz. São os signos de identificação
do autor do discurso do cartaz, quer na sua dimensão verbal, quer, sobretudo,
iconográfica. O signo característico desta identificação é, tipicamente, a
assinatura ou qualquer outro tipo de marca que signifique a autoria dos
discursos transmitidos pelo cartaz. Curiosamente, a assinatura constitui um
signo objectivante que raramente foi recenseado. Concluímos que a autoria
dos cartazes ou não é, pura e simplesmente, objectivada ou então, é
referenciada sob a forma de uma entidade colectiva: “Estúdio 6”, “Filtro
Estúdios Gráficos”, “Atelier Operário de Arte Popular” e, até mesmo,
“DORL” (Direcção da Organização Regional de Lisboa do PCP). Esta opção
poderá estar relacionada com o carácter intrinsecamente institucional do
discurso que é incompatível com a afirmação de uma individualidade criativa.
É por isso que, no âmbito da análise empírica, a descoberta dos autores
dos cartazes (mais concretamente, dos artistas) se revestiu de um autêntico
trabalho detectivesco que esbarrava, constantemente, com declarações de
funcionários partidários defendendo a opinião de que, como a actividade
partidária é essencialmente colectiva, então deixa de fazer sentido procurar
descobrir o criativo responsável pela concepção de determinados discursos.
Esta opinião é relativamente sustentável, tendo em conta o contexto  histórico-
-político do pós 25 de Abril, durante o qual a produção cartazística era
colectiva, feita quotidianamente ao sabor das circunstâncias, através de várias
equipas distribuídas por diversos centros de trabalho.
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Consideramos, todavia, que existe uma outra razão para esta discrição
artística. A assinatura, ou qualquer outra marca de um artista, presta-se a
uma espécie ‘retórica da singularidade’ que pode ‘ofuscar’ a objectivação
institucional dos discursos políticos transmitidos pelo cartaz. Por ‘retórica
da singularidade’ entendemos uma especificidade estilística inerente à assinatura
de um artista que leva a que, em certas ocasiões, ela possa assumir-se como
uma metonímia da própria obra de arte ou, neste caso particular, da totalidade
do discurso político, ideológico e institucional transmitido pelo cartaz. Através
de uma relação de contiguidade, verifica-se uma acção de deslocação na
recepção e fruição dos discursos político-institucionais que são veiculados,
para o artista que concebeu o cartaz. Assim, da mesma forma que, em certas
ocasiões, uma obra de arte é apenas reconhecida e consumida em virtude
da assinatura do artista que a objectiva, também a recepção e interpretação
do discurso político do cartaz pode ser determinada pela identidade do artista
que o produziu (ao invés de ser pela identidade da instituição política que,
por razões estratégicas, o editou). No âmbito desta deslocação do discurso
político para a identidade do artista do cartaz, em vez de reconhecermos
a existência de cartazes do PPD ou do MDP-CDE, consideramo-los e
interpretamo-los somente na perspectiva em que foram produzidos por um
determinado artista (por exemplo, os cartazes do Cid, do Eduardo Gageiro,
do Carlos Gentil, do João Abel Manta, etc. ). É este desvio que está subjacente
à atitude do coleccionador de posters e de cartazes. Salientamos que esta
dinâmica metonímica também se pode verificar a partir da própria identidade
da instituição política. A receptividade do cartaz político não se faz a partir
da pertinência do discurso político que é transmitido, mas apenas porque
esse discurso foi editado por uma determinada instituição política e não por
outra. O espectador desenvolve, então, – consciente ou inconscientemente
– uma percepção selectiva pela qual apreende só certos cartazes, não devido
à legitimidade e pertinência dos discursos políticos que difundem, mas
unicamente pelo facto de serem editados por uma certa instituição política.

Já salientámos a dificuldade em descobrir a identidade do artista dos
discursos do cartaz. É como se o manifesto cartazístico fosse caracterizado
por vários sistemas de significação política, com uma inegável dimensão
criativa, mas em relação aos quais, fosse, todavia, impossível descortinar
um signo que objectivasse todas essas significações em termos de uma
identidade artística. Não obstante esse facto, consideramos que, mesmo assim,
poderão existir indícios168 significativos de uma identidade artística (o mesmo

_______________________________
168 - ECO, Umberto - “O signo” in: Enciclopédia Enaudi. Lisboa, Imprensa Nacional Casa

da Moeda, 1994, p. 43.
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podendo acontecer com a identidade institucional, em todas as situações
em que ela não é evidente no manifesto cartazístico). Cabe ao investigador
a tarefa de inventariar todos esses indícios que, agrupados e sistematizados
em categorias expressivas, se assumem como a entidade significante de
uma «individualidade artística». Do ponto de vista iconográfico, é, por
exemplo, o caso da repetição de um determinado tipo de pincelada, da
insistência num traço com uma certa configuração, da recorrência de
determinados motivos e da exploração de certas técnicas. Já do ponto
de vista verbal, a análise incide na natureza da expressão (pontuação,
tipo de vocabulário, clareza, frequência de figuras de estilo, etc.). Assim,
a não evidência de um signo de identidade criativa, caracterizado por
uma nomenclatura explícita de ordem verbal ou iconográfica, não significa,
obrigatoriamente, que ele esteja erradicado do manifesto cartazístico. Poderá
é estar implícito, obrigando o receptor a um trabalho de inferência que,
por vezes, não é simples, nem rápido e implica a análise de uma
multiplicidade de cartazes para descortinar regularidades.

6ª- O inventário dos signos de identidade pode apresentar algumas
dificuldades. Por vezes é difícil descortinar as situações em que
determinados signos se articulam com outros no âmbito de uma significação
de ordem política ou ideológica ou, então, apresentam uma funcionalidade
meramente objectivante. Considerámos, porém, que este é um falso
problema que só surge quando se opta por fazer uma análise em
profundidade, relativa a apenas um cartaz, mas que é facilmente ultrapassado
sempre que se concretiza um estudo em extensão, inter-cartazes,
aproveitando a diversidade de exemplares que constituem o corpus de
análise. Através de tal análise em extensão, descobre-se, então, as
regularidades significantes que estão subjacentes aos mais diversos cartazes.
Ora, a especificidade objectivante dos signos de identificação apresenta
a particularidade de só ser evidente no âmbito dessas regularidades. Isto
significa que os signos de identidade são elementos de um conjunto estável,
homogéneo e estritamente limitado que se encontra omnipresente em todos
os cartazes. Esse conjunto contrasta com a infinita diversidade e
heterogeneidade de signos inerentes aos sistemas de significação política
e ideológica. Por exemplo, no caso do cartaz editado pelo CDS, encontramos
um signo de substância iconográfica que objectiva, numa perspectiva
institucional, todos os signos que integram o manifesto cartazístico. Trata-
-se do símbolo do CDS que apresenta a particularidade de constar,
exactamente com a mesma configuração, noutros cartazes editados pela
mesma instituição política.
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III.B - Selecção dos sistemas de significação para análise semiótica
Já conseguimos demonstrar que o discurso político-institucional

veiculado pelo cartaz é constituídos por três sistemas de significação distintos:
o sistema do enunciado, o de expressão política e o sistema de significação
ideológica. Cada um deles apresenta uma génese distinta: o sistema do
enunciado é composto por signos de valor denotativo, em torno dos quais
se edifica o discurso político; o sistema de expressão política é constituído
por alguns dos signos do sistema do enunciado que são explorados numa
perspectiva significante para evocar um «género cartazístico» que, por sua
vez, está intimamente associado à consagração de uma vocação partidária;
finalmente, o sistema de significação ideológica caracteriza-se pela
apropriação e exploração significante de certos signos adstritos ao sistema
do enunciado e ao sistema de expressão política, veiculados pelo cartaz
ou por outros meios de comunicação, para evocar certos significados que
estão relacionados com a edificação de uma peculiaridade ideológica.

Não obstante o discurso político depender intimamente destes três
sistemas de significação, a sua importância é desigual, o que determina
que só alguns deles sejam objecto de uma análise adequada. Por ‘importância
desigual’ estamos a referirmo-nos à particularidade destes três sistemas de
significação apresentarem um valor distinto no âmbito de um discurso cuja
dimensão é político-institucional e é funcional. Esta constatação conduziu-
-nos à necessidade de descobrirmos critérios que nos possibilitassem
fundamentar a opção de integrar ou excluir da análise um determinado sistema
de significação.

São dois os critérios que possibilitam seleccionar para objecto de
análise determinados sistemas de significação: a especificidade dos códigos
e a dimensão funcional dos signos. No que diz respeito aos códigos, optámos
por analisar somente os sistemas de significação cujas regras subjacentes
à correlação entre os significantes e os significados não só fosse de origem
institucional, como também unilateral. Quanto à funcionalidade dos signos,
considerámos que só seriam ‘analisáveis’ os sistemas de significação cujos
signos contribuíssem estrategicamente para concretizar determinados
objectivos de natureza político-institucional.

No que concerne aos códigos, inventariámos a existência de dois
tipos distintos. Um está subjacente ao sistema do enunciado e o outro é
inerente aos sistemas de expressão política e de significação ideológica.
O código relacionado com o sistema do enunciado regulariza a correlação
significante de signos inerentes a uma determinada comunidade linguística.
A sua génese é social e não político-institucional, pois a correlação
significante/significado  assume-se como o resultado, o ‘tesouro’ “que a
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prática da fala depositou nos sujeitos que pertencem à mesma comunidade”169.
Em contrapartida os códigos subjacentes ao sistema de expressão política
e de significação ideológica estão intimamente relacionados com uma
racionalidade institucional, segundo a qual as instituições partidárias se
apropriam dos signos inerentes ao sistema do enunciado para fazer evocar
outros significados no âmbito de novas correlações significantes. Se o código
inerente ao sistema do enunciado apresenta uma natureza social, os relativos
aos outros dois sistemas de significação são pautados por uma origem
institucional e uma dimensão unilateral: são códigos que apresentam a
particularidade de terem sido institucionalmente criados, num espaço e num
momento históricos, de acordo como determinadas motivações e não são
concebidos como uma espécie de sedimento resultante de infinitas e quotidianas
produções discursivas inerentes a um determinado grupo linguístico.

A diferenciação existente entre o sistema do enunciado e os outros
dois sistemas de significação encontra-se igualmente patente na dinâmica e
na funcionalidade dos signos. Em todos os sistemas de significação os  signos
são dotados de uma determinada funcionalidade. Todavia, a diferença existente
entre os signos do sistema do enunciado e os dos outros dois sistemas de
significação descobre-se nas particularidades de que ela se reveste. Podemos
considerar, aliás, que entre o sistema do enunciado e os outros dois se descobre
um espaço entre dois pólos totalmente distintos: o da funcionalidade transitiva
e o da refuncionalidade – pólo no qual se instaura uma determinada
espectacularidade centrada em objectivos de natureza político-institicional.

Segundo Roland Barthes, a especificidade denotativa dos signos está
intimamente ligada a uma dimensão transitiva da linguagem, pela qual os
signos estão directamente relacionados com uma funcionalidade, com um
‘fazer’. Ora, é precisamente nesta dimensão transitiva da linguagem que
reside a especificidade política do signo: “se eu sou um lenhador e me
acontece designar a árvore que derrubo, qualquer que seja a forma da minha
frase, eu falo a árvore, não falo sobre ela. Isto quer dizer que a minha
linguagem é operatória, ligada ao seu objecto de uma forma transitiva: entre
a árvore e eu não há nada mais do que o meu trabalho, isto é, um acto:
trata-se de uma linguagem política” (o itálico é do autor)170. O que acontece
com as palavras, verifica-se igualmente com outros signos dotados de outras
especificidades expressivas: uma imagem transforma-se num esquema, numa
representação que reproduz as particularidades de um certo objecto para
nele intervir, alterando-o,  produzindo-o, reproduzindo-o ou transformando-
-o; um objecto ou adereço é um instrumento que significa uma determinada

_______________________________
169 - SAUSSURE, Ferdinand de, – Curso de linguística geral, p.40
170 - BARTHES, Roland – Mitologias, p. 212.
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função e o valor denotativo de um gesto é «o movimento anatómico de
uma determinada acção».

Na transição do sistema do enunciado para os outros dois, desenvolve-
-se uma refuncionalização do signo pela qual se instaura, curiosamente,
uma despolitização em proveito de uma institucionalização partidária. O
signo fica relativamente destituído da dimensão transitiva primordial, para
adquirir, adicionalmente, uma dimensão estilística. Pautado por uma dinâmica
conotativa, o discurso subjacente aos sistemas de expressão política e de
significação ideológica já não é um discurso da acção, quando muito é
um discurso para uma determinada acção – aquela que contribui para a
consagração político-partidária de uma instituição social. Como já não é
em nome de uma funcionalidade, mas sim de uma refuncionalidade
estratégica, que os signos do sistema de significação política existem, constata-
-se, então, uma diferença abissal entre os sistema do enunciado e os outros
dois sistemas, não obstante a sua íntima interdependência.

No sistema do enunciado, os signos nunca são usados gratuitamente.
A denominação da palavra ‘árvore’ implica, obrigatoriamente, a já referida
transitividade. Em contrapartida, na apropriação significante destes signos
pelos outros dois sistemas de significação, eles libertam-se abruptamente
do peso da função, da dimensão prática e do quotidiano que anteriormente
apresentavam. Ficam subitamente imbuídos de uma dimensão estética: canta-
-se com as palavras, pinta-se com as imagens, dança-se com os gestos,
representa-se com os adereços. Mas esta esteticização, ou por outras palavras,
esta dimensão ‘espectacular’ que o signo adquire, não é gratuita: esgota-
-se em certos objectivos de consagração político-partidária que eram
inexistentes no sistema do enunciado. Esta particularidade constitui uma
razão suficientemente válida para analisar os sistemas de expressão e de
significação ideológica, em detrimento do sistema do enunciado.

Por tudo o que até aqui foi referido, decidimos seleccionar para objecto
de análise semiótica os sistemas de expressão política e de significação
ideológica, por considerarmos que é neles que se fundamenta a singularidade
do discurso  político-partidário. Tal opção não incompatibiliza que
abandonemos uma reflexão sobre os signos adstritos ao sistema do enunciado.
Seria uma atitude absurda, já que existe uma forte interpenetração do sistema
do enunciado nos outros dois sistemas de significação. Esta interpenetração
é evidente no facto de os signos do sistema do enunciado se encontrarem
presentes – enquanto formas significantes com uma determinada
especificidade – nos outros dois sistemas de significação. Aliás, esta
interpenetração conduziu ao aparecimento de dificuldades de análise
inesperadas: o reconhecimento das significações dos sistemas de expressão
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política e de significação ideológica só se consegue operar com a condição
de concretizarmos uma atitude metodológica que consiste em ignorar
provisoriamente o valor literal dos signos (reconhecendo-os como ‘formas
vazias’ dotadas de uma especificidade significante), o que nem sempre foi
fácil de concretizar como se poderá constatar seguidamente.

III.B.1 - A dimensão ‘cheia’ e ‘vazia’ dos signos do sistema do enunciado
Como os significados adstritos aos sistemas de expressão política e

de significação ideológica apresentam a particularidade de não serem
linguisticamente explicitados, existe sempre o risco do investigador, ou do
espectador, confundir os significados que evocam, com os dos signos do
sistema do enunciado que lhes servem de formas significantes. Assim, analisa
ou interpreta o cartaz ‘à letra’, acomodando a vista apenas à dimensão ‘cheia’171

do significante do plano de conotação, sem perceber que a dinâmica resulta
de uma espécie de movimento de ‘vai e vem‘ em que esse significante é,
simultaneamente, ‘cheio’ e ‘vazio’, ‘sentido’ e ‘forma’. Este foi, sem dúvida,
o principal desafio com que nos deparámos na análise empírica dos cartazes:
embora reconhecendo que os sistemas de expressão política e de significação
ideológica apresentam uma incontornável dimensão literal, como conseguir
distanciarmo-nos suficientemente dela para descortinarmos a forma como os
signos do sistema do enunciado são transformados em formas significantes
para evocar determinados conceitos políticos, em nome de certas motivações
político-institucionais? Voltamos a salientar que esta distanciação não significa
a opção por operarmos uma ruptura com os signos do sistema do enunciado,
mas, apenas, a consciencialização de que eles podem significar, adicionalmente,
outros significados para além dos que significam literalmente.

A distanciação em relação à dimensão linguística inerente ao sistema
do enunciado constitui uma atitude metodológica a adoptar com o objectivo
de se evitar a confusão entre significados de ordem denotativa, com
significados de natureza conotativa. Por exemplo, no discurso cartazístico
_______________________________
171 - No âmbito das mitologias, consideradas como sistemas de significação caracterizados

por uma dinâmica conotativa, o significante mitológico é, simultaneamente, ‘cheio’
e ‘vazio’. É ‘cheio’, porque é constituído por uma serie de signos linguísticos; é
‘vazio’, porque a significação mitológica só funciona na condição desses signos
linguísticos estarem reduzidos a simples formas significantes. A ambiguidade subjacente
à significação do mito resulta, precisamente, desta dupla característica do significante.
Segundo Barthes, a recepção do mito só resulta se o destinatário conseguir ler o
mito, considerando-o como um todo indissociável de sentido (dimensão cheia do
significante) e de forma (dimensão vazia), reconhecendo que a significação mitológica
é estruturalmente ambígua.
BARTHES, Roland – Idem, p. 197 e ss.
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a frase “comício de solidariedade” não deve ser interpretada somente a
partir da sua significação linguística, mas também de uma significação
suplementar que é resultante do facto de ela poder assumir-se como uma
unidade significante de um signo adstrito a um sistema de significação distinto
do de enunciado. É o caso do sistema de expressão política, em que essa
frase (à semelhança de tantas outras ) concorre – em articulação com outros
signos do sistema do enunciado, também transformados em entidades
significantes – para o significado complexo «iniciativa política». Semelhante
dinâmica pode acontecer com signos de outras substâncias expressivas que
não a verbal. Por exemplo, o gesto de erguer o braço e estender os dedos
indicador e médio significa, literalmente, uma «letra» (a letra ‘V’), mas
noutros sistemas de significação, esse mesmo gesto (juntamente com outros
gestos distintos, ou outros signos de outras substâncias) é utilizado para
significar «vitória», podendo, simultaneamente, ser o significante
identificativo de uma «instituição partidária» (o ‘PPD’). Como se pode
verificar, já não estamos a considerar o signo sob a óptica da estrita
significação literal, mas também como forma significante de sentidos
suplementares adstritos a outros sistemas de significação. Apresentemos mais
um exemplo, desta feita com um signo de substância proxémica. A
representação iconográfica de um cais num cartaz (isto é, a representação
de um determinado cenário fixo172) não deve ser exclusivamente encarada

_______________________________
172 - Por referência à teoria da proxémica, postulada por Edward Hall, poderemos considerar

como signos tipicamente proxémicos os que são significativos não só de um espaço
transaccional (por exemplo, a distância estabelecida, informalmente, por dois
interlocutores, o mesmo acontecendo com as posturas de gestão desse mesmo espaço
que eles podem adoptar), mas também de um espaço fixo e, até mesmo, semi-fixo.
Os signos significativos do espaço fixo são os que estão relacionados com a significação
de um espaço resultante da disposição de determinados elementos (considerados como
cenários fixos): casas, edifícios, paisagens, etc.. Por sua vez, os signos proxémicos
de um espaço semi-fixo são os que significam «atmosferas» resultantes da acção
de deslocação parcial de determinados objectos. É o caso, por exemplo, dos móveis
e dos objectos decorativos de uma casa.
Volta a salientar-se o facto de que a existência de signos de substância proxémica
não é incompatível com a particularidade de o manifesto cartazístico ser caracterizado
somente por palavras e por imagens. Significa apenas que as imagens (e eventualmente
as palavras) se podem assumir como a matéria expressiva de um conjunto de signos
de substância proxémica, substância essa que é por nós considerada como a manifestação
de uma determinada forma da expressão político-institucional.
Sobre a teoria proxémica cf. HALL, Edward – A dimensão oculta.  Lisboa, Relógio
d’Água, 1986,  Col. Antropos (18), p.119-148.
HALL, Edward –“Proxémica” in: BATESON, BIRDWHISTELL; GOFFMAN e outros
- La nueva comunicación, 3ª Ed.. Barcelona, Editorial Kairós, 1990, p. 198-229.



209

Sistemas de significação do discurso político

a partir de uma significação meramente topográfica (que possibilita o
distinguir, por exemplo, de uma doca), mas– à semelhança do que acontece
com as fotografias dos bilhetes postais e dos cartazes turísticos – como
uma metonímia toponímica, de substância proxémica e expressão
iconográfica, de uma determinada localidade.

Todos estes exemplos serviram para demonstrar a importância da
distanciação que é necessário operarmos em relação ao sistema do enunciado
para conseguirmos aceder às significações que certos signos, entretanto
transformados em formas significantes, podem evocar noutros sistemas de
significação.

III.C - As categorias de expressão política
O resultado da tal atitude de distanciação face aos signos do plano

do enunciado conduz, à emergência daquilo que designámos por ‘categorias
expressivas’. Estas categorias são por nós concebidas como conjuntos de
signos caracterizados pelas mais variadas substâncias de expressão que, na
dinâmica do discurso político, se assumem como simples formas significantes,
relacionadas com a evocação de significações comuns de ordem política
e ideológica. Cada categoria é composta por signos que, não obstante
apresentarem significações distintas ao nível do sistema do enunciado, detêm
a mesma funcionalidade significativa nos outros sistemas de significação
(sistema de expressão política e de significação ideológica). A categoria
de expressão política é, portanto, perpassada por uma interessante dicotomia
entre semelhança (patente na funcionalidade dos signos apropriados e
manipulados como formas significantes) e diferença (relativa aos sentidos
literais dos signos que entretanto foram apropriados no âmbito de uma
dinâmica conotativa).

Considerando que o discurso político transmitido pelo cartaz é um
discurso cujos significados não são explícitos (mas que podem ser meta-
-linguisticamente explicitados) colocamos a hipótese de os signos serem
explorados como formas significantes para evocarem, simultaneamente, outros
significados que não aqueles que literalmente transmitem. A partir desta
hipótese é possível, então, supor a ocorrência de dois fenómenos:

1º - Os signos inerentes ao sistema do enunciado, caracterizados pelas
mais variadas substâncias expressivas (verbal, iconográfica, cinésica,
proxémica e objectal), podem assumir-se como formas significantes do mesmo
significado conotado inerente ao sistema de significação ideológica ou de
expressão política. Este fenómeno ocorre independentemente da
heterogeneidade de significados literais (adstritos ao sistema do enunciado)
que os signos inevitavelmente transmitem;
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2º- Os significados cuja especificidade é conotativa podem ser
veiculados por um simples signo pertencente ao sistema do enunciado, ou
por uma multiplicidade deles, possuindo, ou não, as mesmas substâncias
expressivas. Regressemos ao exemplo formulado por Roland Barthes nas
‘Mitologias’. Embora Barthes não seja totalmente explícito sobre este aspecto,
a evocação do «colonialismo francês» não resulta simplesmente da fotografia
de um negro que saúda a bandeira francesa. A significação desse significado
ideológico é concretizada a partir de uma variedade de signos que são
veiculados através da fotografia publicada na capa do Paris Match. É o
caso do gesto de saudação (signo de substância cinésica), de uma certa
pose destacada pelo enquadramento e pelo ângulo em que a fotografia foi
tirada (signos de substância iconográfica), de uma relação espacial (signo
de substância proxémica) entre um sujeito – o negro que saúda – e um
objecto - a bandeira ( sendo esta, por sua vez, um signo de substância
objectal). Do ponto de vista iconográfico, esta imagem poderia até ser
‘enriquecida’ estilisticamente, de forma a enfatizar o significado do conceito
ideológico. Por exemplo, o ângulo em que a imagem foi realizada poderia
ser inclinado em sentido ascendente (contrapicado), de maneira a sublinhar
a distância do negro que saúda (presta culto), em relação à bandeira que
paira nas alturas, concebida como adereço omnipresente que tanto está em
Calais, como no deserto da Argélia. Por outro lado, a ‘humanidade’ do
negro (a sua subjectividade e história de vida) pode ser iconograficamente
manipulada (‘apagada’), de forma a que ele não seja mais reconhecido como
uma pessoa, mas como um símbolo, a sinédoque da globalidade do povo
colonizado. Do ponto de vista fotográfico, existem algumas formas de
concretizar essa manipulação: a utilização de filtros ópticos de forma a
dar à cena da saudação um carácter expressionista, explicitamente artificial;
a fotografia do modelo em contraluz com o diafragma da máquina fotográfica
total ou parcialmente fechado (o que implicaria uma iluminação adequada
da bandeira francesa, pois se o negro pode ser representado através de
uma silhueta, a bandeira tem de estar profusamente iluminada para poder
ser bem reconhecível); por fim, a fotografia poderá sofrer, também, um
efeito de solarização de modo a que aquele negro, historicamente concreto,
já não seja reconhecível enquanto sujeito, mas somente interpretado como
um modelo que representa a totalidade de um povo. Assim, tal como a
imagem feminina é o símbolo iconográfico da «República», o negro,
fotograficamente solarizado, seria o símbolo da «França Colonial».

Esta decomposição da imagem do negro que saúda a bandeira francesa
em signos elementares  é importante para demonstrar como uma significação
ideológica de ordem complexa resulta da articulação (segundo uma
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determinada ordem) de uma variedade de signos, que são apropriados e
manipulados como formas significantes no âmbito dessa mesma significação
ideológica. Estas formas significantes não só podem ser inventariadas, como
também classificadas em categorias expressivas específicas (por exemplo,
as categorias dos sujeitos, dos adereços, das saudações, dos cenários, etc.).
O mesmo se verifica no caso no discurso do cartaz político, cuja significação
não pode ser resumida a um plano literal. Como o discurso político remete
para outros sistemas de significação que não o do enunciado, é perfeitamente
legítimo considerar a existência de uma multiplicidade de signos que se
assumem como formas significantes utilizadas em significações de outras
ordens.

Consideramos por ‘categoria de expressão política’ um conjunto de
signos inerentes ao sistema do enunciado ( e, portanto, apresentando uma
multiplicidade de significações distintas) que, enquanto formas significantes
inscritas numa dinâmica conotativa, passam a apresentar a mesma
funcionalidade significativa adstrita a um determinado sistema de significação
(sistema de expressão política ou de significação ideológica). Salientamos
o facto de que, no âmbito da mesma categoria de expressão política, os
signos apresentam a particularidade de poderem ser intermutáveis. Por
exemplo, na fotografia do negro, a sua ‘desumanização’ estilística tanto
pode ser assegurada pela transformação em silhueta, como pelo efeito de
solorização. O gesto de saudação/culto pode ser concretizado pela continência,
pelo movimento de erguer e flectir o braço com a mão aberta ou pelo
de estender o braço, com a mão aberta, em direcção à bandeira – gesto
de juramento e de fidelidade (com a condição de não estar associado à
saudação nazista). Por sua vez, toda esta mise en scène (o negro que saúda
a bandeira francesa) pode ser substituída por outras, desde que se assumam
como formas significantes evocativas do mesmo significado ideológico (é
o caso da do professor que ensina as crianças negras). No âmbito do discurso
veiculado pelo cartaz político, toda esta dinâmica é semelhante: a significação
de uma «iniciativa» tanto pode ser assegurada através da denominação
linguística de um comício, de uma sessão de esclarecimento ou de uma
manifestação; e o «mundo do trabalho» pode ser evocado metonimicamente
pela representação de alguém envergando os trajes típicos de um operário,
de um pescador ou de um camponês. Reconhecemos que, à primeira vista,
poderá ser estranho integrar a representação iconográfica de um operário
e de um camponês na mesma categoria de expressão. Porque é que o operário
pode ser substituído por um camponês ou por um pescador, quando
estruturalmente os seus ofícios são totalmente distintos? Trata-se de uma
questão pertinente, mas que só é legítima a partir de uma interpretação
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estritamente literal da representação iconográfica de um camponês e de
um operário. No contexto dessa interpretação literal, limitada ao sistema
do enunciado, os trajes de um operário, de um camponês ou de um pescador
são significativos de práticas laborais completamente distintas. Todavia, se
nos posicionarmos nos domínio dos outros sistemas de significação, essas
diferenças ‘esfumam-se’, esvaziam-se. A representação iconográfica de um
operário já não significa «uma forma de trabalho», mas evoca o próprio
«trabalho», acontecendo o mesmo com a representação iconográfica do
camponês ou do pescador173. Ora, se no âmbito desses sistemas de significação
a representação iconográfica de um pescador, um operário ou de um camponês
apresenta o mesmo valor significativo, nada impede que se possa substituir
a representação de um operário pela de um camponês. Por este exemplo
verifica-se como numa categoria de expressão política, os signos inerentes
ao sistema do enunciado podem ser intermutáveis, com a estrita condição
deles terem sido apropriados e manipulados como formas significantes dotadas
da mesma funcionalidade significativa.

O mesmo acontece com a denominação verbal de uma sessão de
esclarecimento ou de uma manifestação. No sistema do enunciado, elas
significam práticas políticas totalmente distintas, que resultam de contextos
e circunstâncias díspares de acção política. Acontece que, nas categorias
de expressão política, todos estes signos, concebidos como formas
significantes, servem para sugerir significados suplementares denominados
genericamente por «iniciativas políticas». No âmbito desta significação de

_______________________________
173 - Por vezes, é extremamente interessante verificar como certas instituições políticas

exploram determinados signos como formas significantes inerentes a uma determinada
categoria de expressão política. Por exemplo, tendo exclusivamente como parâmetro
de referência os cartazes que constituem o nosso corpus de análise, a significação
do «mundo do trabalho» pelo MRPP é distinta da maneira como esse significado
é evocado, por exemplo, pelo PCP. O MRPP explora, sobretudo, a representação de
operários (e, de certa forma, de um espaço relacionado com a indústria); o PCP,
representa indiscriminadamente operários, camponeses ou pescadores.
Salientamos, igualmente, que nas categorias de expressão política, se é certo que
o signo só é agrupado como forma ‘vazia’, no que diz respeito à sua funcionalidade
significante, inerente aos sistemas de significação política e ideológica, por vezes
é importante não nos esquecermos da face ‘cheia’, isto é, revestida de sentido literal.
Averiguando essa dimensão ‘cheia’, isto é, voltando a reconsiderar a forma significante
como signo pertencente ao sistema do enunciado, encontramos algumas particularidades
extremamente interessantes. Damos mais um exemplo relativo aos cartazes do PCP:
a representação iconográfica do pescador varia substancialmente. Por vezes, o PCP
retrata o pescador inserindo-o na praia, remendando a sua rede, no contexto de uma
faina relativamente artesanal; outras vezes, insere-o na doca, o que já remete para
um tipo de pesca mais industrializado.
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natureza ideológica, o anúncio de um comício, concebido como forma
significante de uma «iniciativa política», tem exactamente o mesmo valor
significante de uma manifestação, de um esclarecimento ou de um plenário,
podendo, então, a sua expressão ser gerida de acordo com certas necessidades
e conveniências. É o caso, por exemplo, da pretensão de influir no ritmo
de funcionamento do campo político em relação à qual o anúncio da iniciativa
serve de pretexto para assumir (mais que não seja apenas discursivamente)
um protagonismo político e para divulgar temáticas políticas que a instituição
pretende que estejam na ‘ordem do dia’ (função de agenda). Daí o anúncio
sistemático, mas variado, de iniciativas políticas ou politizadas: jornadas
de solidariedade, festas de juventude, sessões de esclarecimento, palestras,
desfiles, concentrações, etc..

Nas categorias de expressão política salientamos que, não obstante o
signo inerente ao sistema do enunciado ser objecto de uma apropriação,
transformando-se em forma significante, ele não perde a significação que
apresentava originalmente. Embora ‘fragilizado’, o sentido denotativo dos
signos transformados em formas significantes mantém-se, podendo assumir-
-se como uma espécie de ‘refúgio’ interpretativo. A ambiguidade, a fluidez
interpretativa, a opacidade resultante do facto de o signo linguístico apresentar
uma dimensão literal e, simultaneamente, uma vocação evocativa, são
características típicas do discurso subjacente aos sistemas de expressão política
e de significação ideológica, pautados por uma dinâmica conotativa. Daí que
é perfeitamente natural que, na conceptualização das categorias de expressão
política tenha sido, por vezes, difícil passar para lá de uma certa literalidade
dos signos. Consideramos, todavia, que esta ultrapassagem é importante, porque
só através dela poderemos descortinar as significações conotadas do cartaz
e vislumbrar a funcionalidade político-institucional que lhes está subjacente.

Passamos de seguida a caracterizar a especificidade de qualquer
categoria de expressão política.

Tal como já anteriormente se mencionou, concebemos por ‘categoria
de expressão política’ um conjunto de signos inerentes ao sistema do
enunciado que, considerados como formas significantes, são explorados para
evocar os mesmos significados de natureza política ou ideológica (adstritos,
portanto, aos sistemas de expressão política e de significação ideológica).

A dinâmica subjacente a uma categoria de expressão política pode
ser explicitada a partir da seguinte fórmula: ’X/o resto’174, sendo que ‘X’

_______________________________
174 - Na denominação desta fórmula seguimos de perto os princípios subjacentes ao paradigma

da asserção de espécie inerente ao discurso da moda.
BARTHES, Roland - O sistema da moda, p. 103-113.
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corresponde ao signo (ou ao conjunto de signos) que se descortina no manifesto
cartazístico como forma significante utilizada para evocar um significado de
natureza conotada. Por sua vez, a designação ‘o resto’ corresponde ao universo
de signos que, no âmbito de um determinado sistema de significação de natureza
conotativa, apresentam a mesma função significante. ‘O resto’ não remete para
a totalidade dos signos inerentes ao sistema, mas apenas para aqueles que
apresentam a mesma função sígnica e, portanto, estão integrados na mesma
categoria de expressão (‘Sc’). A fórmula ‘X/resto’ é, então, aperfeiçoada para
‘X/ Sc1; Sc2; Sc3; Sc∞∞∞∞∞’ .

Como já referimos, a particularidade dos signos pertencentes a uma
determinada categoria de expressão política apresentarem a mesma funcionalidade
sígnica, em termos políticos ou ideológicos, é um dado importante que conduz
a que, teoricamente, eles possam ser intermutáveis. No limite, o soldado negro
pode ser substituído pela irmã de caridade, sem prejuízo da significação do
«colonialismo francês». Da mesma maneira: a data de um acontecimento
comemorativo pode ser substituída pela relativa à realização de uma iniciativa,
já que ambas são sugestivas – à primeira vista - de uma «temporalidade político-
-institucional». Todavia, é preciso não esquecer que esta intermutabilidade é
sempre limitada devido a duas ordens de razões.

1ª- Nas significações conotadas, o significante do sistema conotante
é, simultaneamente, ‘sentido’(inerente ao sistema do enunciado) e ‘forma’
(relativa ao sistema de expressão política e de significação ideológica). Sendo
assim, a substituição de um signo inerente ao sistema do enunciado,
transformado em forma significante, por outro signo, nunca é gratuita. Mesmo
que ambos apresentem a mesma funcionalidade significante (senão não seriam
intermutáveis), a especificidade literal de cada um deles é incontornável
e apresenta um valor diferencial. Para nós, esta especificidade é extremamente
importante: no sistema do enunciado, a linguagem é um dispositivo que
reflecte um sistema de valores, uma história, um contexto, um conjunto
de circunstâncias políticas que têm de ser sempre ponderados. É por isso
que, na maioria das categorias de expressão política, os signos não se
encontram reunidos indiferenciadamente na mesma categoria (no tal ‘resto’),
mas estão estruturados em classes, sub-classes e espécies de expressão
política. Regressando ao exemplo das datas: se é indiscutível que elas se
assumem como formas significantes de uma determinada «temporalidade
político-institucional», ao nível do sistema do enunciado, é totalmente distinta
a publicação de uma data de realização de iniciativa de outra relativa à
comemoração de uma efeméride. O facto de as categorias se encontrarem
estruturadas em classes, sub-classes e espécies vai, assim, ao encontro das
distinções de sentido literal que alguns signos, pertencentes a uma mesma
categoria de expressão política, podem estabelecer entre si;
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2ª- Ao nível da própria dinâmica do discurso político, essa
intermutabilidade também é limitada, devido facto de algumas classes, sub-
-classes e espécies, inerentes a determinadas categorias de expressão política,
estarem submetidas a normas sintácticas de combinação que são determinantes
na evocação de significados político-institucionais de ordem complexa. É devido
à existência destas regras que a substituição de signos inerentes à classe das
datas comemorativas por signos relativos à das datas de realização de iniciativas
obriga, automaticamente, à explicitação, no manifesto cartazístico, de signos
relativos a classes, sub-classes e espécies pertencentes a outras categorias
de expressão política. Por exemplo, a explicitação linguística de signos relativos
à classe das datas de iniciativas implica, obrigatoriamente (numa perspectiva
sintáctica), a manifestação de outros relativos às categorias das iniciativas,
dos locais e dos protagonistas (que a organizam). A mutabilidade de signos
de diferentes classes, sub-classes e espécies pertencentes à mesma categoria
expressiva, pode, então, provocar ‘interferências’ na explicitação, ou não
explicitação linguística, de signos relativos a classes, sub-classes e espécies
de outras categorias de expressão política. É como se a explicitação de certos
signos de cada uma das categorias fosse capaz de produzir ‘reacções em
cadeia’ no que diz respeito à manifestação de outros signos inerentes a outras
categorias de expressão política, produzindo todo este fenómeno em série
alterações radicais nas significações complexas de ordem política e ideológica.

Os signos/formas significantes relativos a cada uma das categorias
de expressão política são igualmente caracterizados por uma incompatibilidade
estrutural. Esta incompatibilidade resulta do facto de a função sígnica inerente
aos vários sistemas de significação política só poder ser concretizada de
cada vez, por um único signo (ou um conjunto de signos) pertencente a
uma determinada categoria. Por outras palavras: numa certa parte do manifesto
cartazístico, a emergência de um signo/forma significante assume-se como
a actualização de um conjunto de signos/formas significantes de uma
categoria. A relação existente entre o que é explicitado e o que permanece
virtualmente por explicitar é sempre de presença/ausência, já que dois signos/
/formas significantes referentes à mesma categoria de expressão (mesmo
que se integrem em classes distintas) não podem ser explicitados,
simultaneamente, no mesmo sítio do manifesto cartazístico. Na realidade,
o valor do signo/forma significante, quando é actualizado, resulta,
exclusivamente, das relações que ele estabelece com os outros signos/formas
significantes que estão presentes noutros sítios do manifesto. No âmbito
deste princípio da incompatibilidade, o negro que saúda a bandeira francesa
ou é um militar, ou um professor; uma iniciativa é um comício ou uma
sessão de esclarecimento. Se, por acaso, tivéssemos recenseado, aquando
da nossa análise empírica, um ‘comício-sessão de esclarecimento’, então este
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signo assumir-se-ia como uma simples forma significante, que apresenta a
mesma funcionalidade sígnica que os outros signos que integram a categoria
das iniciativas políticas. Salientamos o facto desta relação de incompatibilidade
apenas se verificar no mesmo ponto do manifesto cartazístico. Assim, num
determinado sítio do manifesto cartazístico, os signos inerentes ao sistema
do enunciado podem conceber-se como formas significantes de uma
temporalidade institucional de ordem comemorativa. Porém, noutro ponto do
cartaz (noutro local do sintagma cartazístico), podem também existir signos
que são evocativos de uma temporalidade institucional, relacionada com a
concretização de uma iniciativa política. Descobrimos um cartaz editado pelo
Movimento Libertário Português (MLP) em 1974, que é claramente
representativo deste fenómeno, embora, na maioria dos cartazes do corpus
de análise, o discurso político não seja caracterizado pela coexistência de
signos pertencentes à mesma categoria de expressão política:

“19 de Julho de 1936
Os trabalhadores de
ESPANHA
iniciam a
REVOLUÇÃO SOCIAL
19 de Julho de 1974
O MOVIMENTO LIBERTÁRIO PORTUGUÊS
promove um
COMÍCIO COMEMORATIVO”175

(o sublinhado é nosso)

A juntar a este exemplo, apresentamos mais um que, aparentemente,
é significativo de uma ‘subversão’ da regra da incompatibilidade atrás
postulada. Trata-se de um cartaz editado pelo Partido Socialista que anuncia
uma iniciativa política (uma concentração), cujo título é somente “1º de
Maio”176. Esta frase assume-se como uma forma significante de uma
temporalidade política. Porém, é impossível averiguar os contornos desta
temporalidade. A que data, a publicação deste ‘1º de Maio’ se refere
realmente? À da jornada de luta pelas 8 horas de trabalho dos trabalhadores
americanos e canadianos, no 1º de Maio de 1886 e aos ‘mártires do

_______________________________
175 - MLP – 19 de Julho de 1936: Os trabalhadores de ESPANHA iniciam a REVOLUÇÃO

SOCIAL. S.l. MLP, 1974, Offset, 43x30cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/
Arquivo Histórico.

176 - PS – 1º Maio/ PS.  S.l., PS, [1975], Offset, 63x43cm. Arquivo: Centro de Documentação
25 de Abril.
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Haymarket’ (Albert Parsons, August Spies, George Eagle e Adolph Fisher)
ou, simplesmente, ao dia em que a concentração política se vai concretizar?
A omissão do ano no título possibilita que seja interpretado, simultaneamente,
como uma data relativa a uma temporalidade política de ordem comemorativa
e também como remetendo para a divulgação do dia de concretização de
uma iniciativa política. Contudo, se o ano estivesse linguisticamente
explicitado, imediatamente o título estaria sujeito à regra da incompatibilidade:
o 1º de Maio remeteria para uma temporalidade institucional de ordem
comemorativa ou relativa à concretização de uma iniciativa (mas não,
simultaneamente, para as duas como parece sugerir).

Do ponto de vista metodológico, as categorias de expressão política
possibilitaram-nos operar como que um ‘corte’ analítico no discurso político.
Ao invés de nos confrontarmos com uma variedade infinita de signos dotados
das mais diversas substâncias expressivas, passámos a reflectir somente sobre
as categorias expressivas onde eles, enquanto formas significantes, se encontram
estruturados. Torna-se necessário, então, proceder a um inventário das categorias
de expressão política inerentes ao discurso político veiculado pelo cartaz.

III.C.1 – Caracterização das categorias de expressão política
Na caracterização das categorias de expressão política, procurámos

ponderar todos os signos inerentes ao sistema do enunciado que, como formas
significantes, são passíveis de apresentar uma funcionalidade específica nos
dois sistemas de significação política já anteriormente referenciados: o sistema
de expressão política e o de significação ideológica. Ainda não é possível
verificarmos quais são as categorias de expressão que são típicas de cada
um destes sistemas, porque, como já constatámos, os significados conotados
não são explícitos. Por outro lado, eles também são de ordem complexa,
o que significa que resultam da combinação sintagmática de vários signos
pertencentes a diversas categorias, classes, sub-classes e espécies de expressão
política. Tal implica que a análise do discurso político do cartaz não pode
resultar somente da inventariação e caracterização das categorias de expressão,
mas também das combinações que elas podem estabelecer entre si.

A descrição de qualquer categoria de expressão política obedece aos
seguintes parâmetros:

1º- Denominação da categoria (por exemplo: “Protagonistas de
iniciativa”);

2º- Inventário  das classes de signos/formas significantes que a
integram (por exemplo: a – ‘protagonistas que organizam’/ b – ‘apoiam’/
c – ‘participam’/ d – ‘colaboram’). Sublinhamos, adicionalmente, que as
classes podem desdobrar-se ainda em sub-classes e até mesmo ‘espécies’.
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Por exemplo, a categoria dos sujeitos políticos177 encontra-se estruturada
em duas classes (a- ‘instituições’; b- ‘indíviduos’). Por sua vez, o ‘indivíduo
político’ pode ser linguisticamente objectivado ou não, conforme os actores
políticos são identificados ou se confundem com a própria globalidade
da sociedade política. Esta particularidade origina que a classe dos
‘indivíduos políticos’ se estruture em duas sub-classes: b1- ‘indivíduos
indiferenciados’ e b2 - ‘indivíduos diferenciados’). No que diz respeito
à denominação dos ‘indivíduos políticos diferenciados’, verificámos que
o discurso político pode ainda objectivá-los mais particularmente, dando
origem a três espécies de sujeitos políticos: b2.1- ‘actores políticos’; b2.2-
‘ídolos’ e b2.3 - ‘adversários’.

3º- Apresentação de alguns signos/formas significantes típicos,
independentemente da matéria que lhes está subjacente (de natureza verbal
ou iconográfica).

III.C.2 - Inventário das categorias de expressão política
III.C.2.1 - Acontecimentos

Tabela 4 - A categoria expressiva dos acontecimentos
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_______________________________
177 - Confira-se III.C.2.18 – Sujeitos políticos.
178 - “(...) Às zero horas do dia 11 de Novembro, Angola tornar-se-á independente. O

imperialismo, contudo, quer que essa independência seja apenas formal”.
MDP-CDE - angola: o povo no poder o poder ao MPLA/MDP/CDE. S.l., MDP-
-CDE, 1975, Offset, 43x31cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

179 - “O Partido Socialista, ao convocar os trabalhadores e o Povo Português para o seu
grande comício no Campo Pequeno, entende que é seu dever ripostar à campanha de
calúnias e insídias anti-socialistas, demonstrar as tentativas de isolamento que culminaram
com a proibição do dia 31 de Janeiro (...)”
PS – COMÍCIO/ CONTRA A CAMPANHA ANTI-SOCIALISTA/ PARTIDO SOCIALISTA.
S.l., PS, 1975, Offset, 30x21cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.

180 - FEC(ML) – Comemorações do 104º Aniversário DA COMUNA DE PARIS/ FEC(Ml).
S.l., FEC(ML), 1975, Offset, 30x21cm. Arquivo: Biblioteca Nacional.
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ORPCML - PELA UNIDADE DO POVO CONTRA O AVANÇO DO FASCISMO!/ ORPCML.
S.l., ORPCML, 1974-1975, Offset, 64x47cm. Arquivo: União Democrática Popular.
MDP-CDE - COMÍCIO/ PAVILHÃO DOS DESPORTOS/ fascismo NUNCA!/ MDP/CDE.
S.l., MDP-CDE, [1974], Offset, 68,5x45cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Capital
Europeia da Cultura’94/Electa, 1994, p. 98. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
UDP - PORTUGAL FORA DA N.A.T.O./ N.A.T.O FORA DE PORTUGAL/ UDP. S.l.,
UDP, 1975, Offset, 43x 31cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

Fig. 37: Modalidades de representação iconográfica do acontecimento (mais
concretamente do acontecimento negativo) por intermédio da metonímia. De cima para
baixo e da direita para a esquerda: substituição do acontecimento através da representação
dos protagonistas institucionais que a ele reagem; substituição do acontecimento negativo
pela representação tipificada do actor que o protagoniza; representação dramatizada do
acontecimento através da interacção dos protagonistas que nele participam.
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A categoria dos acontecimentos não deve ser confundida com a relativa
às datas181. Nesta última, os signos do sistema do enunciado são transformados
em formas significantes que servem para sugerir uma determinada
temporalidade associada ao funcionamento da instituição partidária, enquanto
na categoria dos acontecimentos eles estão relacionados com a evocação
de uma historicidade que é institucionalmente mediada.

Os signos da categoria dos acontecimentos  reflectem o devir histórico-
-político caracterizado por um conjunto de episódios imponderáveis face
aos quais a instituição partidária deverá ser capaz de dar um sentido
institucional. É neste processo de enquadramento que os signos que, no
âmbito do sistema do enunciado, eram expressivos de uma determinada
história sócio-política, se transformam em formas significantes evocativas
de uma historicidade político-partidária. Acrescentamos, também, que é por
este processo de enquadramento do devir histórico que se alicerça a função
de tradução, também patente noutras categorias de expressão política, como
é caso da das doutrinas182.

Da mesma forma que a categoria dos acontecimentos não deve ser
confundida com a categoria das datas, também não o deve ser com a das
doutrinas. Os signos inerentes à categoria das doutrinas não são expressivos
da imponderabilidade subjacente ao processo histórico, mas de uma certa
problemática política, seleccionada estrategicamente pela instituição política
para sugerir ideologicamente uma determinada singularidade político-
institucional. Ao contrário da categoria dos acontecimentos, em que os signos
linguísticos são transformados em formas significantes para sugerirem uma
determinada historicidade, na categoria das doutrinas, eles são explorados
para significarem uma determinada peculiaridade institucional. A dinâmica
subjacente a estas duas categorias é, aliás, oposta: na categoria dos
acontecimentos, a dinâmica de conotação inscreve-se num processo reactivo
em relação à significação de um episódio imponderável e potencialmente
ameaçador para as pretensões de consagração da vocação partidária da
instituição política; em contrapartida, na categoria das doutrinas a tal dinâmica
de conotação insere-se num processo pró-activo, relacionado com uma ordem
de funcionamento estável e regular, pelo qual a instituição política parte
da expressão de determinadas problemáticas políticas (estrategicamente
seleccionadas pela própria instituição) e as explora de forma a serem
sugestivas de uma determinada vocação partidária e de uma singularidade
institucional de natureza ideológica.

_______________________________
181 - Confira-se III.C.2.3 – Datas.
182 - Confira-se III.C.2.4 – Doutrinas.
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Em termos substanciais, a categoria dos acontecimentos é constituída,
maioritariamente, por signos de substância verbal. Esta situação prende-
-se com o facto de os signos verbais da categoria dos acontecimentos se
assumirem, no âmbito do sistema de expressão política, como o núcleo
significante dos cartazes de «esclarecimento» associados, por sua vez, à
função de tradução. Na significação do «esclarecimento», os signos verbais
apresentam a vantagem de serem mais objectivos e unívocos, se tivermos
por base de comparação os signos de substância iconográfica, que remetem
para múltiplos níveis de leitura. Isto não invalida que este género de expressão
política não seja caracterizado, igualmente, por signos dotados de outras
substâncias expressivas que não apenas a verbal.

Já afirmámos que a natureza da categoria dos acontecimentos é
caracterizada por uma dinâmica reactiva, de enquadramento, que transforma
os signos denotativos de uma determinada história em formas significantes
evocativas de uma certa historicidade político-ideológica. Em termos verbais,
essa transformação  concretiza-se através de um discurso de enquadramento
que é caracterizado por duas facetas distintas: o ‘diagnóstico’ institucional
e a ‘doutrina prescritiva’.

O ‘diagnóstico’ institucional
Trata-se de um discurso aparentemente objectivo e imparcial de relato

do acontecimento histórico. Na realidade, o ‘diagnóstico’ do acontecimento
é totalmente determinado pelas axiologias de valores da instituição política.
É, unicamente, a versão da instituição sobre a ocorrência desse mesmo
acontecimento. Curiosamente, o discurso do ‘diagnóstico’ é estruturalmente
semelhante ao discurso da notícia, no que concerne à natureza das questões
a que se pretende responder: ‘quem’ (‘pessoas’ políticas que protagonizam
o acontecimento); o ‘quê’ (relato do acontecimento); ‘onde’ (lugar onde o
acontecimento ocorreu); ‘quando’ (data relativa à concretização do
acontecimento); ‘como’ e ‘porquê’ (interpretação do acontecimento, mas de
acordo com a estrutura axiológica da instituição política).

O discurso de diagnóstico corresponde à tradução institucional do
acontecimento em si. Não é simplesmente o seu relato, mas também o seu
enquadramento numa perspectiva institucional. É, por isso, caracterizado não
só pela publicitação do acontecimento, mas, simultaneamente, por um discurso
qualificativo pelo qual a instituição interpreta ou ‘traduz’ o seu significado
político. Exemplificamos o nosso raciocínio através de extractos de dois cartaz
de esclarecimento editados pelo MDP-CDE (cartazes A e B), nos quais é
suficientemente explícito não só a publicitação do acontecimento em si, mas,
igualmente, o seu ‘enquadramento’ institucional (que se encontra sublinhado):
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Cartaz A
“Continua a alastrar perigosamente a onda de violência desencadeada
pelas forças reaccionárias, nomeadamente no centro e norte do País.
Contam já por mais de duas dezenas as sedes de partidos progressistas
assaltadas, saqueadas ou incendiadas. Acumulam-se os ataques
reaccionários às autarquias locais geridas por homens honestos e
devotados à revolução, sindicatos, comissões de trabalhadores e de uma
forma geral todas as estruturas democráticas e populares têm sido
especialmente alvo do furor reaccionário. Militantes de partidos
progressistas e delegados sindicais têm sido espancados, perseguidos,
procurados nas próprias residências e sido objecto de tentativas de
saneamento dos seus locais de trabalho.
No sul, os latifundiários tentam, através de acções violentas, resistir
ao avanço da reforma agrária.
Nos últimos dias, em Estremoz, Sever do Vouga, Águeda, S. Pedro
do Sul, Vila Nova de Famalicão, Póvoa do Lanhoso e Fafe, a reacção
voltou a afirmar que não desiste do plano contra-revolucionário que
está em marcha: criar no País uma situação de fortíssima instabilidade,
espalhar o medo e a insegurança nas populações, isolar e atemorizar
os militantes revolucionários, desprestigiar o MFA, beneficiar das
dificuldades causadas ao processo revolucionário pela actuação
irresponsável dos dirigentes do PS e do PPD, tudo na perspectiva de
abrir caminho ao derrubamento da ordem democrática instaurada com
o 25 de Abril e promover o regresso à ditadura fascista.”183

Cartaz B
“Que ninguém duvide da gravidade do que se prepara. Que ninguém
se iluda pensando que se trata de uma guerra entre partidos. Que todos
estejam bem conscientes de que é a revolução que eles querem ameaçar,
que é o caminho para uma sociedade sem exploração que eles querem
destruir. (...)”184

A doutrina prescritiva
O relato ‘institucional’ do acontecimento político encontra-se também

conjugado com um discurso de reacção político-institucional. É nesta dinâmica
que a linguagem tende a adquirir uma certa funcionalidade conativa, através

_______________________________
183 - MDP-CDE - DERROTEMOS A REACÇÃO!/ MDP/CDE. S.l., MDP-CDE, 1975, Offset,

43x 31cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
184 - MDP-CDE - a reacção não entrará em Lisboa/ é preciso cortar o caminho à reacção.

S.l., MDP-CDE, 1975, Offset, 45x 34cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de
Abril .
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da exploração de um discurso em que o espectador é, mais ou menos
explicitamente, evocado (“Todos os trabalhadores, todos os revolucionários
devem ocupar o seu lugar nesta batalha decisiva em defesa da revolução”185;
“não te deixes enganar”186), apresentando, ao mesmo tempo, uma componente
deontológica e imperativa, fundada no apelo à concretização de uma determina
reacção:

“Esta situação não pode continuar. É necessário castigar firmemente
a reacção. É necessário que a revolução se defenda e que o faça
usando os meios necessários para tirar aos fascistas qualquer veleidade
de liquidar as liberdades e instaurar a ditadura. (...)
 [O MDP-CDE] considera imperioso que o poder democrático combata
com firmeza as actividades reaccionárias e apela para o rápido
desenvolvimento de vastas acções de esclarecimento.”187

“Ontem a reacção atacou (...)
Hoje os trabalhadores devem responder
* Acorrendo activamente às barreiras em apoio aos militares patriotas
e aos democratas que aí defendem a revolução e fazem frente à marcha
reaccionária sobre Lisboa! (...)”188

(os sublinhados são nossos)

Destacamos o facto de nem sempre este discurso de prescrição se
encontrar explícito no manifesto cartazístico. Por vezes, a «historicidade»
institucional é somente evocada pelo discurso de ‘diagnóstico institucional’.
Outras vezes, ainda, encontra-se totalmente reduzida à simples explicitação
de uma pretensão de autoridade: “Portugal fora da NATO; NATO fora de
Portugal”189.

Do ponto de vista estrutural, a categoria do acontecimento político
pode incidir na expressão linguística de episódios de natureza positiva
ou negativa (mas sempre com uma especificidade historicamente
imponderável), conforme contribuam ou ameacem as pretensões de
_______________________________
185 - Idem.
186 - PRP-BR - não te deixes prender pelas eleições burguesas/ luta pelo poder popular/

PRP-BR. S.l., PRP-BR, 1975. Arquivo: Biblioteca Nacional.
187 - MDP-CDE - a reacção não entrará em Lisboa/ é preciso cortar o caminho à reacção.
188 - MDP-CDE - ontem a reacção atacou/ hoje os trabalhadores devem responder. S.l.,

MDP-CDE, 1975, Offset, 44x 31cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
189 - UDP- PORTUGAL FORA DA N.A.T.O./ N.A.T.O FORA DE PORTUGAL/ UDP. S.l.,

UDP, 1975, Offset, 43x 31cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
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legitimação político-partidária da instituição política. Como é óbvio, os
signos que exprimem acontecimentos de índole negativa referem-se a episódios
que põem em risco a vocação político-partidária da instituição política. Por
sua vez, os acontecimentos positivos, embora continuando a apresentar a
dimensão imponderável e gratuita, subjacente a qualquer acontecimento
histórico, contribuem para o reforço da vocação político-partidária da instituição
política. O discurso do acontecimento positivo, se bem que seja de
enquadramento, isto é, de esclarecimento sobre o seu significado político,
é, simultaneamente, um discurso comemorativo, de regozijo pela sua emergência
histórica. Curiosamente, verificámos que o discurso institucional de
enquadramento do acontecimento positivo é relativamente raro. O cartaz de
esclarecimento incide, sobretudo, sobre o acontecimento negativo. Mesmo
quando se inventariou algum cartaz sobre acontecimentos positivos, o discurso
de regozijo dá lugar a uma espécie de discurso ‘paranóico’ de identificação
das ameaças potenciais que podem inverter o seu devir histórico:

“Às zero horas do dia 11 de Novembro Angola tornar-se-á
independente.
O imperialismo, contudo, quer que essa independência seja apenas
formal. Os homens das grandes companhias internacionais que
exploram as riquezas do povo angolano querem continuar a explorar
e a enriquecer à custa do suor dos nossos irmãos angolanos.
(...)
Ante isto, não pode o povo português ficar parado. São grandes
as nossas responsabilidades para com o povo irmão de Angola.(...)”190

(o sublinhado é nosso)

A dimensão celebrativa do acontecimento parece dar lugar a um
discurso de identificação das ameaças que, numa perspectiva institucional,
podem pôr em causa a emergência do acontecimento ou a sua concretização,
segundo uma determinada forma, encontrando-se complementado por um
discurso prescritivo, centrado sobre os deveres dos cidadãos.

Embora nesta categoria se tenha verificado um predomínio de signos
de substância verbal, recenseámos, igualmente, a existência de signos de
substância iconográfica que ilustram o acontecimento. Mas esta ilustração
não é clara, nem incide directamente sobre o acontecimento. Efectivamente,

_______________________________
190 - MDP-CDE - angola: o povo no poder o poder ao MPLA/MDP/CDE. S.l., MDP-

-CDE, 1975, Offset, 43x31cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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constatámos a existência de uma certa ‘estilística’ patente no recurso
sistemático à metonímia visual. Neste caso específico, a metonímia mais
usual parece ser a que se fundamenta na substituição do acontecimento
pela personagem que o protagoniza (ou que a ele reage). É o caso, por
exemplo, da representação dos actores políticos de certos acontecimentos
conotados negativamente pela instituição. A juntar a esta representação
metonímica salientamos, igualmente, a exploração da metáfora: os actores
políticos são representados como agentes secretos conspiradores (a este
propósito confiram-se os cartazes do MDP-CDE e dos Comités de Vigilância
Anti-fascista, respectivamente nas figuras nº 5 e 6) e, até mesmo, comparados
a certos animais (como é o caso do rato).

Já se demonstrou o facto de, nas imagens relativas aos acontecimentos
históricos se explorar frequentemente a metonímia para sugerir
ideograficamente o acontecimento, através da representação (estilizada) da
personagem que o protagoniza. Todavia, tal como o discurso do acontecimento
não se caracteriza apenas por um relato institucional sobre o acontecimento
histórico, mas igualmente por um discurso exortativo de reacção institucional,
fenómeno semelhante se verifica, também, na representação iconográfica.
Neste caso, as imagens já não incidem somente numa representação
metonímica do protagonista do acontecimento, mas também na ilustração
da reacção institucional a esse acontecimento. Ao invés da imagem incidir
na representação dos ‘inimigos’ que protagonizam o acontecimento
ameaçador, caracteriza-se pela ilustração dos ‘resistentes institucionais’. Este
tipo de imagens constituem uma interessante representação, na medida em
que não só significam metonimicamente o acontecimento a partir da óptica
das personagens institucionais que a ele reagem, como também possibilitam
descobrir a maneira como a instituição se ‘auto-retrata’.

Existe, por fim, uma terceira modalidade de representação iconográfica
do acontecimento negativo, concretizada também através de uma dinâmica
metonímica. Trata-se de um tipo de imagem que consiste em representar
os acontecimentos  negativos através de uma ‘encenação’, pela qual é possível
vislumbrar o confronto entre os diferentes protagonistas que se encontram
envolvidos no acontecimento (os que o originaram e os que a ele reagem).
É um tipo de representação que se designou por ‘acção/reacção’ na qual
se descortina os militantes da instituição a reagirem ao acontecimento,
atacando os protagonistas que o evocam metonimicamente. Na figura nº
37 encontram-se patentes estas três diferentes modalidades de representação
iconográfica do acontecimento.

Continuemos com a caracterização das imagens relativas à significação
do acontecimento. Para além de serem caracterizadas por uma dinâmica
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metonímica, verifica-se igualmente o carácter ideográfico da representação.
Este ideografismo está patente num certo expressionismo artístico: enfatização
iconográfica de formas (é o caso, por exemplo, dos braços sistematicamente
representados como exageradamente musculados); estilização e esquematização
da representação das personagens de maneira a que não sejam reconhecidas
como indivíduos, mas sim, como ‘personagens-tipo’ (o polícia ‘agente secreto’
conspirador e manipulador, o trabalhador que tem somente a força dos braços
para se sustentar e defender, etc.) e o recurso à silhueta.

Relativamente às imagens (concebidas agora como simples matéria
expressiva) descortinámos, igualmente, a existência de signos cinésicos
que são significativos de uma certa reactividade em relação ao
acontecimento. Por exemplo, na figura nº 37 descobre-se uma gestualidade
típica da defesa e do ataque191, que se assume como uma forma significante
estereotipada da reacção da instituição política ao acontecimento. No que
diz respeito à defesa, os gestos característicos são o corpo encolhido,
representado numa posição oposta (posição de costas) em relação aos
objectos que se assumem como ameaçadores (pedras), conjugado com
a posição do braço erguido, flectido, protegendo o rosto (confira-se de
novo a ilustração intitulada “fascismo NUNCA!” da figura nº 37). Por
sua vez, a gestualidade do ataque consiste numa representação do corpo
inclinado para a frente, associado ao braço estendido, mas flectido, e à
mão fechada (cinésica da investida). Ainda na gestualidade do ataque,
destaca-se a interessante representação dos braços estendidos com o dedo
indicador apontado, constante no cartaz da UDP da figura nº 37. Certamente
que os braços estendidos com os dedos apontados podem ser interpretados
como «vectores de atenção»192. Nesta perspectiva são ‘cinemas’ que servem
para dirigir a atenção do espectador para as entidades ou os sujeitos que
ele deve percepcionar e identificar. Se, numa perspectiva literal, adstrita
ao sistema do enunciado, este gesto se assume como um simples vector
de atenção, já como forma significante, adstrita a sistemas de significação
política e ideológica, parece-nos sugerir uma significação relacionada com
a «acusação»: o dedo não aponta, denuncia; apesar de dirigir a atenção
do espectador, existe somente no âmbito de uma dinâmica de culpabilização.
É o inimigo que protagoniza o acontecimento negativo, que o dedo estendido
acusa. Mas, e se o inimigo fosse também considerado como um alvo
a abater, no contexto de uma estratégia de reacção em relação ao

_______________________________
191 - Voltaremos a este assunto mais aprofundadamente, na categoria III.C.2.6-Gestualidade.
192 - ECO, Umberto - O Signo, p. 157.
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acontecimento político? Numa situação como esta, a génese do gesto altera-
se, passando a estar inscrita numa gestualidade mimética193. O braço estendido
e o indicador apontado, repetido serialmente no cartaz da UDP, passa a
ser encarado como se fosse o gesto expressivo de uma arma apontada e
pronta a disparar em direcção a um inimigo.

III.C.2.2 - Adereços

Tabela 5 - Adereços

No âmbito dos sistemas de significação política e ideológica, os
adereços assumem-se como metonímias (expressas iconograficamente) de
personagens ou de locais. Por exemplo, a roupa e o instrumento de trabalho
são adereços metonímicos de certas classes sócio-profissionais (o
«camponês», o «pescador» e o «operário»), considerados, por sua vez, como
sinédoques da globalidade da comunidade laboral (que, posteriormente, é
institucionalmente politizada a partir da influência de determinados signos
no manifesto cartazístico, cuja significação é explicitamente político-partidária).
Já no que diz respeito aos signos de identidade, os adereços são signos
‘objectais’, representados iconograficamente e explorados como uma espécie
de nomenclatura institucional que tem por função objectivar as significações
políticas inerentes aos outros sistemas de significação.

Os adereços assumem a interessante particularidade de apresentarem
uma ‘substância objectal’, não obstante serem veiculados por imagens. A
imagem que ilustra o adereço é somente a sua matéria expressiva (tal como
poderia ser a argila, o mármore ou a plasticina, se esses objectos fossem
esculpidos, ou a palavra, se fossem referenciados verbalmente).

Tal como afirma Barthes, a propósito do estatuto dos signos
semiológicos194, à primeira vista, a razão de ser dos objectos não reside
na significação, mas na utilização: o vestuário serve para nos protegermos,
os alimentos para nos alimentarmos, os automóveis para nos transportarmos
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193 - GREIMAS, A. J. e Outros – Práticas e linguagens gestuais, p. 34-35.
194 - BARTHES, Roland - Elementos de semiologia, p. 34.
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e as armas para nos defendermos ou atacarmos. Todavia, numa perspectiva
semiótica, eles também são encarados como signos que significam a sua
própria função, isto é, transmitem um sentido que está directamente associado
à sua funcionalidade. É nesta perspectiva que qualquer objecto pode ser
considerado como uma função-signo. O que se verifica é que, nos sistemas
de significação política e ideológica perpassados por uma dinâmica conotativa,
os objectos sofrem como que uma ‘refuncionalização’. No caso do discurso
político, isso verifica-se, sobretudo, com o vestuário. O ‘fato de macaco’
não significa somente um «tipo de trabalho» (uma determinada actividade
– um «ofício» - para a qual o vestuário está adequado), mas, numa perspectiva
refuncionalizada, é, simultaneamente, o significante do próprio «operário»
(isto é do próprio «‘oficial’») e, numa perspectiva ‘re-refuncionalizada’ (visto
que um discurso pode ser o produto de uma sobreposição ilimitada de sistemas
de significação com dinâmicas conotativas), pode chegar mesmo a assumir-
-se como o significante evocativo do «mundo do trabalho», ou seja, dos
«ofícios em geral» (exactamente como acontece com a ilustração de um
martelo ou de um tubo de ensaio). Dinâmica semelhante se verifica com
a representação de uma arma. Uma espingarda não se assume somente como
o signo de uma determinada «função» (de ataque ou de defesa) mas, também,
como a metonímia do «soldado» e, numa perspectiva mais ampla, o
significante da «guerra».

Passamos a caracterizar detalhadamente cada uma das classes de signos
que integram a categoria dos adereços.

a - Os adereços dos trabalhadores
Esta classe de signos é caracterizada por dois tipos de objectos: o

vestuário e a ferramenta. Certamente que, num primeiro nível de significação,
de natureza literal, a farda é um vestuário de protecção, exactamente como
a ferramenta é um mero instrumento de trabalho. Neste sistema de significação
surgem-nos logo alguns apontamentos dignos de registo. Considerando que
a farda e a ferramenta são funções-signo de uma actividade laboral, seria
extremamente interessante desenvolver uma reflexão de natureza etnográfica
sobre o tipo de práticas laborais que são sugeridas através dos adereços
vestimentares ou instrumentais. Por exemplo, o vestuário da camponesa
é típico de um trabalho característico de determinadas zonas do país (o
sul de Portugal). O chapéu, conjugado com o lenço que cobre a cabeça,
é indiciático de um tipo de condições de trabalho climaticamente difíceis
de suportar. A ferramenta (a foice, no caso da mulher, e a enxada, no caso
do homem) são adereços representativos não só de uma divisão sexual do
trabalho (a mulher colhe, o homem semeia), como também de uma actividade
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ainda não mecanizada. Porém, como a essência do discurso político-partidário
se gera nos sistemas de expressão política e de significação ideológica,
não estamos totalmente interessados neste tipo de abordagem. Preferimos
perceber, antes, em que medida os adereços, considerados como funções-
-signo, são transformados em formas significantes de outras significações
suplementares. Nesta dinâmica conotativa, a farda já não é o signo de uma
«funcionalidade laboral». Num nível imediato de conotação, ela assume-
-se como o significante metonímico de determinados «grupos sócio-profissionais».
Por sua vez, num segundo nível de significação, é o signo do «mundo do
trabalho» indiscriminadamente considerado.

Num primeiro nível de significação, no qual se verifica uma
refuncionalização, a roupa passa a assumir-se como uma espécie de ‘farda
corporativa’, isto é, um traje típico de determinados grupos sócio-profissionais,
como é o caso do operário e do camponês. Em termos genéricos, os adereços
‘vestimentares’ do operário são o boné, a boina, ou o capacete, e o fato
de macaco. Por sua vez, o camponês é, tendencialmente, representado pelo
chapéu de abas largas, a camisa e o colete. Embora não tão frequentemente,
o pescador é ilustrado através da tradicional camisa à pescador (camisa
com padrões de xadrês) e as galochas. Descobrimos um magnífico cartaz
do PCP (excluído do corpus de análise por impossibilidade de datação)
que representa estilizadamente cada um deste grupos profissionais, através
dos seus adereços ‘vestimentares’195 (figura nº 38). Curiosamente, verifica-
se que as classes sócio-profissionais mais frequentemente significadas são
o operário, depois o camponês e só marginalmente o pescador196.

_______________________________
195 - Este cartaz também é útil para percebermos como a imagem pode ser um signo  dotado

de uma substância expressiva relacionada com um certo sistema formal de expressão
político-institucional (forma da expressão) e, simultaneamente, a matéria expressiva
de suporte de signos com outras substâncias da expressão (concretamente de natureza
cinésica, ‘objectal’ e proxémica).
Do ponto de vista ‘substancial’, destacamos um tipo de representação iconográfica
de natureza ideográfica principalmente baseado na estilização: com excepção da
representação dos ‘vestimentares’, as personagens são ilustradas como silhuetas. Em
contrapartida, do ponto de vista ‘material’, destacamos a maneira suficientemente
pormenorizada como estão representados os signos objectais (relacionados com a
expressão dos adereços), de natureza cinésica (gestos) e proxémica (posições dos corpos
uns em relação aos outros).

196 - Esta valorização da representação do operariado – que é uma representação do ‘operário
moderno’, isto é, do proletário que se assume como a entidade agregadora de toda
classe trabalhadora integrada num sistema de produção capitalista - é facilmente
explicável, tendo por referência a ideologia marxista: “na mesma medida em que
a burguesa, i.e., o capital se desenvolve, nessa mesma medida desenvolve-se o
proletariado, a classe dos operários modernos, os quais só vivem enquanto encontram
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PCP - GRANDE COMÍCIO DO PCP COM A PRESENÇA DE ÁLVARO CUNHAL.
S.l., PCP, s.d., Offset. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 38: A significação dos «camponeses», «operários» e dos «pescadores», através de
adereços ‘vestimentares’ que lhes são metonimicamente específicos.
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Independentemente dos adereços que são significativos de cada um
dos grupos profissionais, todos eles apresentam a interessante particularidade
de serem representados com as mangas arregaçadas. A forma como as mangas
são representadas (no sentido de serem ilustradas como arregaçadas),
juntamente com o tipo de chapéus, constituem pormenores decisivos que
contribuem para significar uma oposição entre o grupo dos ‘trabalhadores’
e o dos ‘não trabalhadores’ (habitualmente designados como os ‘capitalistas’).
Ao contrário dos ‘trabalhadores’, os ‘capitalistas’ são estereotipadamente
representados com os braços cobertos (mangas não arregaçadas), fraque
e ‘chapéu alto’. Trata-se do chapéu do capitalista dos finais do século XIX
e inícios do século XX. O pormenor das mangas é significativo não só
da dicotomia entre dois grupos sociais que se definem a partir do universo
das relações de produção, mas também da especificidade das suas actividades
produtivas. Enquanto o ‘trabalhador’ vive da força do seu trabalho (daí
também o expressionismo subjacente à representação iconograficamente
exagerada, em termos de tamanho, dos braços e das mãos em relação ao
resto do corpo), o capitalista prospera a partir da apropriação dessa força.
É por isso que, do ponto de vista iconográfico, a manga arregaçada,
juntamente com a tal representação expressionista do braço musculado, se
assumem como motivos iconográficos relativamente habituais nas ilustrações
dos cartazes de algumas instituições político-partidárias (figura nº 39).

Em relação ao vestuário de trabalho, algumas palavras também para
os adereços evocativos da «mulher trabalhadora». A representação da mulher,
de uma forma genérica, e da mulher trabalhadora, numa perspectiva restrita,
não é muito frequente. Geralmente, a mulher é significada de várias maneiras:
como «mãe e esposa», como «trabalhadora» e como «jovem». Como «mãe
e esposa», a mulher é representada agarrando uma criança (ou segurando-
-a no colo) ou ao lado de um homem (sendo por ele abraçada num gesto
de contacto que pode ser interpretado como sendo de «companheirismo»).
Já como «trabalhadora», é significada indirectamente por adereços de natureza
exclusivamente campestre. Verifica-se uma certa tendência para representar

_______________________________

trabalho e só encontram trabalho enquanto o seu trabalho aumenta o capital. (...)
Os pequenos estados médios [Mittelständ] até aqui os pequenos industriais, comerciantes
e rentiers, os artesãos e camponeses, todas estas classes caem no proletariado, em
parte porque o seu pequeno capital não chega para o empreendimento da indústria
e sucumbe à concorrência dos capitalistas maiores, em parte porque a sua habilidade
é desvalorizada por novos modos de produção. Assim, o proletariado recruta-se de
todas as classes de população”.
MARX, K.; Engels F. – Manifesto do Partido Comunista, 3ª Ed.. Lisboa, Edições
Avante!, 1999, Biblioteca do Marxismo-Leninismo, (5), p. 42-43 e 44.
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De cima para baixo e da esquerda para a direita:
UDP - NÃO AOS DESPEDIMENTOS/ UDP. S.l., UDP, [1975], Offset, 40x29cm. Arquivo:
União Democrática Popular.
UDP - a UDP face à nova situação política / COMÍCIO. S.l., UDP, [1975], Offset, 43x31cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
UDP - O POVO LUTA PELA DEMOCRACIA POPULAR/ UDP. S.l., UDP, 1975, 87x62cm.
Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

Fig. 39: Extractos de três cartazes editados pela UDP, nos quais é visível a significação
do «trabalhador», mas numa perspectiva cada vez mais ‘minimal’. No cartaz de cima
à esquerda, o trabalhador é significado através de uma multiplicidade de adereços:
o capacete, o fato de macaco, a camisa de manga arregaçada e o martelo. No cartaz
seguinte (em cima à direita), a imagem  torna-se substancialmente mais esquemática,
veiculando somente o capacete e a manga arregaçada da camisa como adereços
metonímicos do «trabalhador». Por fim, na imagem de baixo, o trabalhador é apenas
evocado pela manga arregaçada da camisa (como se esta constituísse, ao fim e ao cabo,
o significante mais básico da significação do «trabalhador»). A representação extremamente
minimalista do trabalhador na imagem de baixo é, todavia, compensada pela sua inserção
num ‘cenário’ que se assume como um espaço metonímico do «mundo do trabalho».
A ausência de adereços é assim contrabalançada pela representação estilizada de espaços
laborais que contribuem para melhor caracterizar a personagem representada.
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a mulher como camponesa alentejana: de lenço e chapéu de palha, envergando
um avental e agarrando uma foice (figura nº 40). Salienta-se que a mulher
dificilmente é representada como operária (tema recorrente nos cartazes
de propaganda militar relativos à segunda guerra mundial ), pescadora (não
obstante um cartaz do PCP em que ela agarra numa rede com uma mão
e com a outra segura numa criança: figura nº 41), ou até mesmo exercendo
um outro ofício qualquer197. Verificamos que, no caso do cartaz político-
-institucional, a mulher é representada, essencialmente, como uma «jovem»
(através de adereços que a qualificam como estudante) ou como «mãe».

Para além da roupa, os adereços de trabalho são caracterizados
igualmente pelas ferramentas. À semelhança do que se verifica com o
vestuário, também a ferramenta pode ser considerada como uma função-
-signo que significa uma determinada funcionalidade: uma chave de porcas
serve para apertar porcas; um martelo para martelar – no sentido de modelar
e juntar objectos. Mas a ferramenta significa também uma determinada acção
(martelar, colar, juntar, arrancar, aparafusar, etc.) desenvolvida com muito
mais eficácia do que se fosse somente concretizada através dos membros
do corpo humano. Por outras palavras, a significação funcional de uma
ferramenta radica não só numa determina funcionalidade, mas igualmente
numa determinada acção associada a uma gestualidade específica198 (pois
uma ferramenta é totalmente inútil se soubermos a sua funcionalidade, mas
desconhecermos a maneira como a utilizarmos eficazmente, em termos de
concretização de um conjunto específico de movimentos corporais). A
utilização eficaz de uma ferramenta radica num domínio de certos movimentos
do corpo. A função-signo associada a uma ferramenta está, então, não só
relacionada com a significação da funcionalidade da ferramenta, mas,

_______________________________
197 - No âmbito da recolha do material de análise, deparámo-nos com outros cartazes que

não somente os de natureza político-partidária. Ora, é precisamente nesses cartazes,
como é o caso dos editados pelos sindicatos, que a «mulher trabalhadora» é representada
através de adereços significativos de outros ofícios que não os referentes somente
à agricultura. É o caso da mulher trabalhadora na área dos serviços, e, mais recentemente,
da médica e da enfermeira. Curiosamente, não descobrimos qualquer representação
da mulher como operária (ou pescadora). Até parece que a representação da mulher
no mundo do trabalho obedece a estereótipos que estão subjacentes, transversalmente,
a todas as instituições políticas e não políticas.

198 - Quando nos referimos à gestualidade, não estamos a considerar a pantonímia ou uma
gestualidade mítica integrada num processo ritual de significação (por exemplo, a
dança da caça). Estamos a considerá-la numa perspectiva prática, transitiva, associada
à concretização de uma actividade com uma ferramenta. Pegar numa caneta e escrever,
numa chave de parafusos e aparafusar, numa espingarda, apontar e disparar, são
actividades concretizadas com ferramentas que impõem uma determinada gestualidade.
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Fig. 40: Avental, chapéu e lenço na cabeça – os adereços–‘vestimentares’ da «mulher
trabalhadora», frequentemente representada como camponesa.

MDP-CDE - O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO. S.l., MDP-CDE,
[1974],50x34cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS/ 1º COMÍCIO NA PÓVOA DO VARZIM.
S.l., PCP, 1974, Offset, 100x70cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 41: Parte de um cartaz do PCP em que a «mulher trabalhadora» não é representada
como uma camponesa, mas como uma pescadora. Analisando mais atentamente a
composição da imagem, questionamo-nos até que ponto esta mulher desenhada é
realmente evocativa da «mulher-trabalhadora» (que sai de casa para ir trabalhar)
e não da «mulher-mãe» (devido à criança que ampara com um dos braços) e da
«mulher-dona de casa». Em relação a este último significado conotado não se verificará
nesta imagem uma astuciosa e subtil troca de adereços metonímicos? Assim, a mulher
transporta o instrumento de trabalho do marido (a rede) e o homem a lancheira,
adereço metonímico da mulher, enquanto «dona de casa».
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igualmente, com uma forma de gestualidade que a utilização eficaz dessa
ferramenta exige. Uma chave de porcas não serve só para apertar ou desapertar
qualquer coisa, mas significa também um movimento específico que está
na base, por exemplo, da distinção entre uma chave inglesa e uma chave
de parafusos. A ênfase que estamos dar ao pormenor de uma ferramenta
significar, para além de uma determinada funcionalidade, uma certa
gestualidade, poderá ser, aparentemente, bizantina, mas adquire o seu sentido
quando a ferramenta, ao invés de ser considerada como um adereço de
trabalho, se transforma num adereço de guerra (de defesa ou de ataque).
O objecto é o mesmo, a sua funcionalidade mantém-se, mas a forma como
é utilizado - concebida como o conjunto de movimentos necessários para
a sua utilização eficaz - altera-se radicalmente. O martelo, que serve para
martelar, é utilizado como uma arma de arremesso que serve para esmagar;
a foice, que servia para colher, por intermédio de um movimento circular
e horizontal do braço, transformou-se, entretanto, numa arma perfurativa,
numa espécie de picareta, quando o movimento funcional é substituído por
um gesto de orientação vertical concretizado pelo braço. O mesmo se verifica
com o ancinho e a enxada ilustrado nalguns cartazes como armas.

Da mesma forma que acontece com a roupa, também a ferramenta
se assume, no discurso político, como um adereço metonímico de um
«profissional» e, numa perspectiva mais ampla, do «mundo do trabalho».
Assim, o camponês é significado através da forquilha e da enxada (enquanto
a camponesa é, preferencialmente, evocada através da foice). O operário,
por sua vez, é representado através da chave de porcas e do martelo.

b - Os adereços dos ‘capitalistas’
Se nas imagens de alguns cartazes políticos é representada a luta

de classes também é lógico que os adereços metonímicos do ‘capitalista’
sejam simétricos aos adereços dos trabalhador.

Do ponto de vista ‘vestimentar’ o ‘capitalista’ é, invariavelmente,
representado por um vestuário que contrasta com a farda do trabalhador.
A simetria caracteriza-se pelo facto de o trabalhador ser ilustrado envergando
uma farda de trabalho, enquanto o capitalista é representado,
estereotipadamente, através de uma roupa de cerimónia (de lazer?) não
adaptada para o trabalho: fraque de cerimónia e chapéu alto. Embora o
vestuário do capitalista não possa ser comparado com o do trabalhador,
salienta-se a sua simetria formal. Se o trabalhador nunca é representado
encasacado (mesmo o trabalhador dos serviços), o capitalista nunca é ilustrado
em ‘mangas de camisa’. Por outro lado, o capitalista é invariavelmente
representado com os braços cobertos, enquanto o trabalhador é
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sistematicamente retratado de braços nus, isto é, com a camisa arregaçada
(figura nº 42).

Para além do fraque e do chapéu alto, o capitalista é também significado
pelo dinheiro, signo metonímico que evoca os valores subjacentes à sua
actuação enquanto membro da burguesia199 (figura nº 43). Mais uma vez
se descortina uma simetria formal entre os adereços inerentes ao ‘capitalista’
e os do trabalhador: o dinheiro, que representa os valores da especulação
e da apropriação da mais valia do trabalho do proletário, opõe-se à ferramenta,
signo que remete para o trabalho e para os valores da produção.

c - Os adereços de luta
No âmbito do discurso político, os adereços de luta são signos objectais

expressos iconograficamente como metonímicos de personagens-tipo
integradas em lutas que não são necessariamente políticas (mas que são
invariavelmente institucionalmente politizadas). Por exemplo, o conflito
existente entre os operários e os ‘capitalistas’ é, por excelência, uma luta
de classes sociais (burguesia vs proletariado). O que se verifica no discurso
veiculado pelo cartaz é uma politização institucional200 dessas mesmas lutas,
bem como da conflitualidade social existente no período imediatamente
posterior ao 25 de Abril.

Nos adereços de guerra, o mais habitual é a arma (geralmente, a
metralhadora ou a espingarda) que se assume como signo metonímico do
guerreiro. Salienta-se todavia, que, também ao nível das armas, se pode
_______________________________
199 - “A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário.

A burguesia, lá onde chegou à dominação, destruiu todas as relações feudais, patriarcais,
idílicas. Rasgou sem misericórdia todos os variegados laços feudais que prendiam
o homem aos seus superiores naturais e não deixou outro laço entre homem e homem
que não o do interesse nu, o do insensível «pagamento a pronto». Afogou o frémito
sagrado da exaltação pia, do entusiasmo cavalheiresco, da melancolia pequeno-burguesa,
na água gelada do cálculo egoísta (...).
A burguesia arrancou à relação familiar o seu comovente véu sentimental e reduziu-
a a uma pura relação de dinheiro”.
MARX, K.; Engels F. – Manifesto do Partido Comunista, p. 38-39.

200 - Esta politização, ou partidarização, está inerente à própria dinâmica discursiva do
cartaz político. Considerando que a significação é complexa, porque resulta da
combinação sintáctica de uma multiplicidade de signos no manifesto cartazístico, é
compreensível que os significados explicitamente políticos, transmitidos por alguns
signos integrados em certas categorias de expressão (como é o caso dos signos da
categoria das identidades), possam influenciar os significados não políticos transmitidos
por outros signos inerentes a outras categorias. É o que acontece com os signos da
categoria dos adereços que, numa perspectiva literal ou conotada, não transmitem
significações de ordem política.
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PCP/MZ - POR QUE LUTAM OS COMUNISTAS/  VOTA PCP. S.l., PCP, 1975, Offset,
68x48 cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa,
1994, p. 109. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

Fig. 42: Pormenor de um cartaz do PCP, no qual é visível a simetria formal existente
entre o vestuário do ‘capitalista’ e o do trabalhador.
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UDP - VIVA o 1 de Maio/ UDP. S.l. UDP, [1974], 62x43cm. Arquivo: União Democrática
Popular.

Fig. 43: Extracto de um cartaz da UDP, no qual se descortina a oposição existente
entre o adereço instrumental do ‘capitalista’ e do ‘trabalhador’: o dinheiro contrasta
com a ferramenta de trabalho considerada, neste caso específico, como uma arma



240

O Cartaz Partidário em Portugal (1974-1975)

verificar uma ‘subversão’ da sua vertente funcional. Da mesma maneira
que as ferramentas de trabalho se podem transformar em armas, também
estas podem adquirir outras funcionalidades. Este fenómeno acontece quando
o sujeito que utiliza a arma, a usa com um objectivo distinto daquele para
o qual ela serve. Por exemplo, a espingarda ao invés de ser uma arma, é
utilizada como um estandarte, em cujo cano uma criança deposita um cravo.
Por outro lado, as próprias ferramentas de trabalho também podem assumir-
-se como adereços de guerra, transformando-se em ‘ferramentas-arma’. Para
que isso aconteça é necessário que se verifique um processo de
refuncionalização em que a ferramenta deixa de significar a sua função inicial,
para significar uma funcionalidade suplementar. Consideramos que esta
refuncionalização está relacionada com a subversão da especificidade de acções
que a utilização eficaz da ferramenta exige. Assim, o martelo concebido como
arma, inscreve-se no âmbito de uma gestualidade que já não está relacionada
com o movimento de martelar, mas sim com o de esmagar.

Se no âmbito dos adereços de trabalho, as ferramentas se assumiam
como signos metonímicos de determinadas «profissões» e, mais
genericamente, do «trabalhador», consideradas como adereços de guerra
elas apresentam-se como adereços metonímicos do «‘trabalhador-guerreiro’».

Como uma ferramenta pode ser concebida como uma metonímia do
seu utilizador (um determinado «profissional», numa perspectiva restrita e
o «trabalhador», numa perspectiva mais lata), também é possível supor que
a ferramenta-arma possa ser encarada como o adereço metonímico do «lutador»,
numa perspectiva restrita, e do «guerrilheiro», numa perspectiva mais ampla.
O «lutador» é significado pelo tipo de ferramentas-armas que utiliza para
combater. Existem, assim, aqueles cujas armas são martelos, os lutadores
com foices, etc.. Se verificarmos atentamente, constatamos que esta dimensão
metonímica da arma é muito semelhante às metonímias existentes na
significação dos ramos dos exército (infantaria, artilharia, cavalaria, etc.) que
são significados através de signos objectais que lhes são metonímicos, com
especial destaque para o tipo de armas. Da mesma maneira: na significação
do «soldado-trabalhador», também é possível descortinar determinados ‘ramos’
distintos a partir das ferramentas-armas que utilizam para combater - o ‘lutador-
-operário’, o ‘lutador-camponês’, etc..

Salientamos que na ‘refuncionalização’ da ferramenta de trabalho ela
não necessita, obrigatoriamente, de se transformar num adereço de luta.
Pode assumir-se também como um adereço associado a uma gestualidade
mítica201. Nessa gestualidade, tanto a ferramenta, como a arma, já não estão

_______________________________
201 - GREIMAS, A. e OUTROS - Práticas e linguagens gestuais, p. 27-29.
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associadas a uma mímica relacionada com o fazer, mas a uma acção corporal
inscrita no domínio do desejo. A ferramenta e a arma que são erguidas
(e exibidas) assumem-se, assim, como objectos integrados num culto litúrgico
em torno dos valores do trabalho ou da guerra (figura nº 44).

Os adereços de guerra são igualmente de natureza ‘vestimentar’. Numa
perspectiva marcial, a roupa que, num sistema de significação denotativo
significava somente uma certa funcionalidade («serve para proteger»), revela-
-se, então, como adereço metonímico evocativo de determinadas personagens
ligadas a um ‘imaginário’ da violência. É por intermédio desta dinâmica
que descobrimos o vestuário estereotipado do terrorista, do gangster arruaceiro
caracterizado pelas gabardinas e os chapéus de abas largas que escondem
invariavelmente o rosto202 (figura nº 45). Em contrapartida, a farda do
trabalhador transformado entretanto em soldado, apenas é visível
indirectamente, quando empunha ferramentas de trabalho utilizadas como
armas.

d - os adereços geográficos
Este é um adereço relativamente marginal no corpus de análise, quer

no que diz respeito à frequência com que aparece, quer em relação à sua
diversidade. Os adereços geográficos são principalmente caracterizados por
bandeiras de determinados países.

Independentemente do facto deste adereço não ser frequentemente
explorado, tal não significa que, no âmbito do discurso, ele não seja
importante. Nos sistemas de significação política e ideológica, as bandeiras
de países estrangeiros transformam-se em formas significantes evocativas
de um «universalismo», ou «internacionalismo» político. Note-se,
adicionalmente, que este internacionalismo não é significado exclusivamente
através da bandeira. Mais importante que a representação de bandeiras de
países, são os motivos iconográficos e gráficos que se encontram nelas
e que podem ser transpostos para objectos ou pessoas. Por exemplo, a
significação de um povo de um determinado país pode ser concretizada
através da representação de uma pessoa (ou de uma parte do seu corpo)
‘decorada’ com os motivos patentes numa determinada bandeira.
Apresentamos, como exemplo desse aspecto, um interessante cartaz editado
pelo PCP, de anúncio de um comício de solidariedade com os povos da

_______________________________
202 - O anonimato, relacionado com a significação da «dissimulação», mas, simultaneamente,

da «omnipresença», é igualmente enfatizado por signos de substância iconográfica
relacionados com modalidades de representação expressionista. É o caso do recurso
à silhueta, da representação estilizada e em ‘alto contraste’ que é impeditiva de um
reconhecimento de identidades.
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PCP - COMEMORAÇÕES DO 18 DE JANEIRO DE 1934/ PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 44: Parte de um cartaz do PCP no qual as ferramentas são transformadas em
estandartes, no âmbito de uma gestualidade de natureza mítica.
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Da esquerda para a direita:
MDP-CDE - FIRMEZA contra eles!/ está atento às manobras da reacção/ MDP/CDE.
S.l., MDP-CDE, [1974], 34x23cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.
UDP - O POVO LUTA PELA DEMOCRACIA POPULAR/ UDP. S.l., UDP, 1975, 87x62cm.
Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

Fig. 45: A ‘farda’ metonímica do «terrorista» caracterizada, invariavelmente, pela
gabardina e o chapéu de abas - representação estereotipada do «polícia político» (que
procura manter oculta a sua identidade e passar despercebido) e do «gangster
arruaceiro».
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América Latina203, em que a representação de uma mão estendida, que se
aproxima de outra (‘cinema’ estereotipado da «comunhão»), se encontra
como que ‘tatuada’ com as cores da bandeira portuguesa.

e - os adereços de lazer
Também são signos de objectais, mas que significam funções

relacionadas com actividades de natureza lúdica, recreativa ou pedagógica.
A viola (confira-se de novo o cartaz de anúncio de uma festa de juventude,
patente na figura nº 33) está relacionada com a música (e indirectamente
com a festa), enquanto o livro se encontra associado à educação ou à
recreação. Já em relação à actividade desportiva não descobrimos quaisquer
objectos que fossem significativos.

À semelhança do que se verifica com as ferramentas de trabalho,
também os livros e os instrumentos musicais não significam somente
actividades, mas igualmente os protagonistas que as concretizam. Assim,
tal como acontece com a enxada, que significa uma determinada
funcionalidade e, simultaneamente, o «camponês», o mesmo ocorre com
a viola e com livro que se assumem como adereços metonímicos do «jovem».
Quanto às «crianças», não descortinamos qualquer adereço que lhes fosse
metonímico (por exemplo, um brinquedo).

III.C.2.3 - Datas
Nesta categoria de expressão política os signos linguísticos

significativos de datas assumem-se como formas significantes sugestivas
de uma «temporalidade institucional» (tabela nº 6).

Tabela 6 - Datas

Em termos substanciais, esta categoria é exclusivamente composta
por signos de substância verbal. O carácter demasiado abstracto da informação
impossibilita a exploração de signos dotados de outras substâncias expressivas
que não a verbal.
_______________________________
203 - PCP - Solidariedade com os Povos da América Latina/ PARTIDO COMUNISTA

PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 70x50cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
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Nesta categoria de expressão política, optámos por excluir as datas
relativas aos acontecimentos políticos. Tal significa que a categoria das datas,
independentemente da temporalidade para que remete, está apenas relacionada
com o funcionamento regular, previsível e ordenado da instituição política.
Os signos significativos de datas que poderiam perturbar esta ordem de
funcionamento, ou não se encontram no discurso político ou, então,
descortinam-se noutras categorias de expressão política204.

Na divulgação de iniciativas políticas (comícios, manifestações, sessões
de esclarecimento, etc.), verificámos a existência de signos expressivos de
uma temporalidade de curto prazo (baseada, principalmente, na hora, dia
da semana e dia do mês). Esta temporalidade assume-se, por sua vez, como
a forma significante de uma concepção do tempo político baseada no presente
imediato, sintomática de uma acção político-institucional contínua e constante
que não parece reconhecer nem passado nem futuro.

Se o signo da data da iniciativa se assume como a forma significante
de uma temporalidade institucional fundada numa ‘obsessão’ do ‘agora’205,
a data comemorativa remete para um passado institucionalmente mediado.
‘Arqueologicamente’, podemos considerar que a data comemorativa se reporta
à ocorrência de um acontecimento que contribuiu para a consolidação da
vocação partidária da instituição política. Inscrito no seu património simbólico
(portanto, destituído de uma dimensão histórica), o acontecimento (juntamente
com a data em que ocorreu) é reactualizado (no sentido de ser comemorado)
em processos rituais de visibilidade simbólica: é o culto da fundação da
instituição política, consubstanciada linguisticamente na celebração do seu
aniversário (53º e 54º aniversário do PCP; 1º aniversário do PPD); e é
a comemoração de determinados episódios que são apropriados e
transformados pela instituição, em efemérides metonímicas da sua
peculiaridade e reputação institucional. Por exemplo, o dia 18 de Janeiro
de 1934 constitui uma data de grande significado para o PCP. No início

_______________________________
204 - Confira-se III.C.2.1 – Acontecimentos.
205 - Curiosamente esta ‘obsessão’ também se encontra presente no discurso reivindicativo,

patente na utilização dos vocábulos ‘imediato’ (“Fim imediato dos crimes fascistas!”;
“Desmantelamento imediato da GNR e PSP”) e ‘já’ (“Regresso dos soldados, já!”).
PCP - AS LIBERDADES EM PERIGO! URGE ESMAGAR A REACÇÃO FASCISTA!/
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. PCP, S.l., PCP, 1975, Offset, 67x47cm. Arquivo:
Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
MRPP - MANIFESTAÇÃO POPULAR/ NEM FASCISTAS, NEM SOCIAL-FASCISTAS!/
MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.
LCI- INDEPENDÊNCIA IMEDIATA PARA AS COLÓNIAS/ LCI. S.l. LCI, [1975],Offset,
34x23cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
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do mês de Janeiro desse ano, entrava em vigor o Estatuto do Trabalho
Nacional que tinha por base de referência a ‘Carta del Lavoro’ de Mussolini
e que decretava a ilegalização dos sindicatos. Este diploma conduziu a que,
no dia 18 de Janeiro de 1934, se desencadeasse uma greve de características
insurrecionais no país. Essa greve alcançou as suas maiores proporções
na Marinha Grande, tendo sido complementada pela ocupação da vila durante
várias horas pelos trabalhadores. Segundo o PCP, esta jornada de luta teria
sido liderada por militantes comunistas como José Gregório e António Guerra,
entre outros206. Apesar deste acontecimento apresentar uma inegável dimensão
histórica, ele tende a ser reduzido a uma simples data comemorativa. Assume-
-se como objecto de um investimento simbólico que é tanto mais eficaz,
quanto maior for o fosso entre a sua dimensão histórica, que é sempre
contigente (porque relativa às razões, circunstâncias, protagonistas e
consequências decorrentes da ocorrência do acontecimento), e a sua
celebração, que é previsível, ordenada e estritamente ‘standartizada’ num
cerimonial ritual: “Comemoração do 18 de Janeiro de 1934/Grande comício/
Álvaro Cunhal/Marinha Grande/Embra 18 de Janeiro 1975”207. A génese
histórica do acontecimento reduz-se, então, à simples forma significante
de uma data comemorativa que, encadeada com outras, contribui para a
evocação de um passado prestigioso, possibilitando mesmo legitimar um
devir institucional. A este propósito, confira-se o headline de um cartaz
do MDP-CDE:  “1969 – o voto do povo oprimido * 1973 – a força do
povo na luta anti-fascista * 1975. O voto para a vitória”208

De salientar que o universo simbólico composto por todas estas datas
comemorativas (que remete para episódios de natureza positiva – como
é o caso de vitórias políticas – ou de natureza negativa – essencialmente
relacionadas com a morte de personalidades, que são transformadas
simbolicamente em mártires, isto é, em ídolos políticos) constitui uma espécie
de paradigma cultural da instituição política, no qual se alicerça a sua ‘aura’
ideológica. Este paradigma parece articular-se, sobretudo, em torno da figura
do herói (a pessoa que se transforma ideologicamente em «personalidade»)
ou do heroísmo (a acção histórica que se transforma ideologicamente na
«façanha»):
_______________________________
206 - PCP – 60 Anos de Luta ao Serviço do Povo e da Pátria. PCP/Edições Avante, 1981,

p. 47.
207 - PCP - COMEMORAÇÕES DO 18 DE JANEIRO DE 1934/ PARTIDO COMUNISTA

PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset. Arquivo: Partido Comunista Português.
208 - MDP-CDE – 1975/ o voto para a vitória: MDP/CDE. S.l., MDP-CDE, 1975, Offset,

62x99cm. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
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“Nenhuma outra força política lutou mais pela liberdade ao longo
de quase meio século de ditadura fascista. Na luta pela liberdade,
milhares de comunistas sofreram perseguições, prisões, torturas, pesadas
condenações. Numerosos comunistas foram assassinados pelos fascistas
por terem lutado pela liberdade do povo no tempo do fascismo. Os
candidatos do PCP à Assembleia Constituinte passaram por mais de
400 anos nas prisões o que significa que, na luta pela liberdade para
o povo português, só estes militantes sacrificaram no conjunto mais
de 400 anos da sua própria liberdade.”209

III.C.2.4 - Doutrinas

Tabela 7 - Doutrinas

Tal como a categoria de expressão política anterior, também esta é
constituída, exclusivamente, por signos de substância verbal que se integram
num discurso político de natureza pedagógica, relativo a uma determinada
temática que pode ser de natureza político-partidária ou eleitoral.

O discurso doutrinário reporta-se a um conjunto específico de assuntos
políticos (a reforma agrária, a descolonização, a economia, as eleições para
a Assembleia Constituinte, etc.) que são tacticamente seleccionados pela
instituição, tendo em conta as consequências políticas que a sua enunciação
pode suscitar. Simultaneamente, no âmbito de uma dinâmica conotativa
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_______________________________
209 - PCP - VOTA PCP/ POR UM PORTUGAL DEMOCRÁTICO A  CAMINHO DO

SOCIALISMO. PCP, 1975, Offset, 100x70cm. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
210 - [PCP (ML)] - DEVEMOS CONFIAR NAS MASSAS E DEVEMOS CONFIAR NO

PARTIDO. S.l., [PCP (ML)], 1975, Offset, 112x74cm. Arquivo: Partido Socialista.
211 - PRP-BR - UMA SÓ SOLUÇÃO/ REVOLUÇÃO SOCIALISTA/ PRP-BR. PRP-BR, [1975]

, Offset, 112x74cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
212 - PPD/CID - UMA CASA PARA CADA FAMÍLIA/ UMA FAMÍLIA PARA CADA

CASA/ PPD. S.l., PPD, [1975], Offset, 112x74cm. Arquivo: Arquivo Municipal de
Lisboa/Arquivo Histórico.
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associada ao sistema de significação ideológica, assume-se como uma forma
significante que tem por função evocar a «axiologia de valores políticos»
que determina a singularidade da instituição política. É por isso que
consideramos que a categoria das doutrinas políticas está relacionada com
discursos que são sugestivos de um determinado «posicionamento político-
-institucional».

Esta significação não explícita de um «posicionamento político-institucional»,
faz aproximar a categoria das doutrinas políticas de outra categoria de expressão
política que designámos por ‘categoria de posicionamento institucional’213.
Também nela se verifica a significação de uma certa singularidade
institucional. A única diferença reside no facto de que, na categoria das
doutrinas, essa significação nunca é assumida, enquanto na categoria dos
posicionamentos ela é linguisticamente explicitada. Aquilo que se tenta fazer
implícita e engenhosamente na categoria das doutrinas, a partir de um discurso
político incidente numa certa temática política, faz--se, mas explicitamente,
na categoria dos posicionamentos.

É na categoria dos posicionamentos que descortinamos – sem qualquer
ambiguidade - o significado de um posicionamento político-institucional que
se encontra expresso verbalmente. Assim sendo, o signo resultante é facilmente
formalizável: /Partido Comunista Português/ → «o partido dos trabalhadores
e da resistência antifascista»214; /Movimento Democrático Português/ → «o
partido do povo unido»215. Esta particularidade constitui um facto notável,
por termos considerado que, nos sistemas de significação de ordem política
e ideológica, os significados não são linguisticamente explícitos.

Em termos estruturais, a categoria das doutrinas também é semelhante
à dos acontecimentos. Em ambas, o discurso é caracterizado pela mesma
especificidade formativa, divergindo somente no que diz respeito à natureza
da temática política. Na categoria dos acontecimentos, ela é resultante de
um acontecimento imponderável, diagnosticado e enquadrado, na medida
do possível, pela instituição política. Se quisermos, podemos considerar
que essa temática é historicamente imposta. Por sua vez, na categoria das
doutrinas, a génese da temática é distinta: corresponde somente a um assunto
político seleccionado criteriosamente pela instituição política, sendo o produto
de uma determinada estratégia que se concretiza através do discurso.
_______________________________
213 - Confira-se III.C.2.11 – Posicionamentos.
214 - PCP - O Partido dos trabalhadores e da resistência antifascista/ PARTIDO COMUNISTA

PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1974, Offset, 98x68cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
215 - MDP-CDE– MOVIMENTO DEMOCRÁTICO PORTUGUÊS/ O PARTIDO DO POVO

UNIDO. S.l., MDP-CDE, [1975], Offset, 23x17cm. Arquivo: Arquivo Municipal de
Lisboa/Arquivo Histórico.
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III.C.2.5 - Espaço

Tabela 8 - Espaço

Esta é uma categoria de expressão política caracterizada por signos
de substância proxémica, que são comunicados no cartaz através de
imagens.

Ao nível dos diferentes sistemas de significação, constatou-se o
fenómeno, já atrás referido, de as significações políticas poderem ser
veiculadas por signos dotados das mais variadas substâncias de expressão:
verbal, cinésica, proxémica e iconográfica. Uma particularidade interessante
relacionada com a especificidade do cartaz, considerado como meio de
comunicação política, consiste no facto de todos estes signos serem
suportados, exclusivamente, por dois tipos distintos de matéria expressiva:
uma matéria de natureza ortográfica (as palavras ) e iconográfica (as imagens).
Se existem categorias de expressão política, cujos signos são
indiferenciadamente veiculados por essas duas matérias expressivas, outras
há que exploram, preferencial ou exclusivamente, uma matéria expressiva
em detrimento de outra. É o caso, por exemplo, das categorias dos
acontecimentos e dos slogans, cujos signos são suportados por matéria
ortográfica e das dos símbolos e dos gestos em que os signos são veiculados
por matéria de natureza iconográfica. O mesmo acontece com a categoria
dos espaços.

No sistema do enunciado, os signos de substância proxémica denotam
espaços fixos – em referência aos quais se desenvolve uma acção – e espaços
móveis, directamente relacionados com as distâncias e as posturas adoptadas
pelos sujeitos, no âmbito de determinadas interacções (que não necessitam
de ser obrigatoriamente de natureza política).

Considerar o espaço em sentido lato, como uma categoria de expressão
política, implica reconhecer que este se pode assumir como uma forma
significante nos sistemas de significação política e ideológica. Em tais sistemas
(no âmbito dos quais, o sistema de significação ideológica nos parece ser
o mais importante), os signos proxémicos transformam-se em simples formas
significantes sugestivas de uma «espacialidade político-institucional». Na
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significação ideológica dessa espacialidade, os signos proxémicos não são
explorados para significar um certo espaço físico de natureza topográfica,
mas sim uma concepção simbólica (de natureza político-institucional) desse
mesmo espaço. Nesta perspectiva, a representação iconográfica de
determinadas interacções políticas e a posição espacial dos sujeitos no
âmbito dessas interacções, é sugestiva da maneira como a instituição se
pretende posicionar perante a sociedade política e tenciona agir no espaço
público (considerado como um ‘palco’ de acção e interacção política).
Por exemplo, é completamente distinta (em termos de efeitos de significação
ideológica) a ilustração de uma pose desordenada dos sujeitos, em que
os corpos parecem que se fundem uns nos outros, de uma pose totalmente
ordenada dos corpos (representados desfilando, em fila indiana, em direcção
ao espectador).

Para caracterizar as classes inerentes à categoria do espaço, a teoria
proxémica postulada por Edward Hall assume-se como uma referência
incontornável216 . O pressuposto de Hall consiste no facto de que a estruturação
do espaço apresenta consequências na maneira como os indivíduos se
apercebem do mundo, intervêm nele, se apercebem do outro e se relacionam
com ele.

O espaço é uma realidade que está omnipresente, quer numa perspectiva
territorial – relacionada com o ‘layout’ das cidades e com a disposição
dos objectos e utensílios dentro das casas –, quer numa perspectiva
transaccional, associada à maneira como os indivíduos estruturam – consciente
e voluntariamente, ou inconscientemente – aquilo que designou por
‘microespaço’. Por ‘microespaço’, Edward Hall considera a distância e a
direccionalidade que os actores estabelecem entre si nas relações sociais
do dia-a-dia.

Independentemente das ramificações epistemológicas da proxémica
como “as actividades comportamentais e suas extensões conhecidas pelos
etólogos através do conceito de territorialidade”217, o que nos interessa é
reflectir sobre a maneira como o espaço, à semelhança do que acontece
no corpo com o gesto, se assume como um signo. Por outro lado, quando

_______________________________
216 - HALL, Edward - A dimensão oculta, 233p.

HALL, Edward –“Proxémica” in: BATESON, BIRDWHISTELL; GOFFMAN e outros
- La nueva comunicación, p. 198-229.
FABRI, Paolo –“Considerações sobre a proxémica” in: GREIMAS, A. J.  e Outros
- Práticas e linguagens gestuais, p. 93-107.
LITTLEJOHN, Stephen - Fundamentos teóricos da comunicação humana, p. 110-111.

217 - HALL, Edward - “Proxémica” in: BATESON, BIRDWHISTELL, GOFFMAN e outros
- La nueva comunicación, p. 198.
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nos referimos ao espaço não estamos apenas a considerar o espaço fixo
ou semi-fixo, topograficamente coordenado, mas também a ponderar as
distâncias, as posturas e, sobretudo, o comportamento de contacto, no âmbito
das interacções entre os sujeitos, isto é, naquilo que Edward Hall designou
por ‘espaço informal’218.

Antes de caracterizarmos as classes que constituem a categoria do
espaço comecemos por perceber até que ponto os diferentes tipos de espaço
discriminados por Hall estão presentes iconograficamente no sistema do
enunciado.

O espaço fixo consiste num espaço estrutural inalterável que, de certa
forma, se assume como o cenário e o palco das interacções políticas. No
cartaz político, este espaço, que designámos por ‘cenário’, é frequentemente
representado com a mesma configuração: é o espaço do trabalho (não obstante
as múltiplas dimensões que ele pode assumir: fábrica, estaleiro, campo
agrícola e doca-pesca).

Curiosamente, já nos tínhamos apercebido da recorrência da temática
do trabalho  aquando da análise da categoria dos adereços219 em que
constatámos a insistência na representação de objectos e vestuários
metonímicos do «trabalhador» e do «mundo do trabalho», que sofrem como
que um processo de ‘politização’ em contacto com determinados signos
de sentido explicitamente político-institucional existentes no manifesto
cartazístico (é o caso, por exemplo, dos que se integram na categoria das
identidades institucionais220 e apresentam uma vocação objectivante).

Se a representação dos cenários e dos adereços se reporta invariável,
obsessiva e repetidamente ao mundo do trabalho221, então suspeitamos do
facto destes signos poderem ser explorados como formas significantes de
uma determinada vocação política, que é evocada já não no sistema do
enunciado, mas sim noutros sistemas de significação pautados por uma
dinâmica conotativa. Esta vocação política de natureza ideológica até pode
ser caracterizada com uma certa objectividade. Trata-se de uma vocação

_______________________________
218 - LITTLEJOHN, Stephen - Fundamentos Teóricos da Comunicação Humana, p. 110.
219 - Confira-se III.C.2.2 – Adereços.
220 - Confira-se III.C.2.7- Identidades.
221 - No âmbito dos cartazes que integram o corpus, de análise são poucos os cartazes

que se assumem como excepção a esta tendência. É o caso de um cartaz eleitoral
do MDP-CDE ilustrado com uma fotomontagem da Assembleia Constituinte e da
já referida colecção de cartazes do CDS intitulada “Queremos Responder” (confira-
-se de novo a figura nº 35), cujos cenários remetem para uma espacialidade evocativa
da indigência: a porta da igreja onde está o pedinte; a tasca miserável onde o idoso
bebe a malga e o passeio, subtilmente representado em perspectiva, pelo qual se
‘arrasta’ o deficiente.
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que considera o exercício político como uma actividade contínua, à
semelhança do trabalho do dia-a-dia. Por outro lado, assenta numa concepção
globalizante da acção política, isto é, não restringida aos órgãos que
constituem a estrutura tradicional do campo político, mas virtualmente
estendida a todos os sectores da sociedade civil, com especial destaque
para os que estão associados às relações de produção.

Embora compreendamos perfeitamente que esta associação da política
ao trabalho visa significar a emergência de um regime político protagonizado
pelos trabalhadores e para os trabalhadores, questionamo-nos, todavia, até
que ponto a significação desta vocação política não estará associada à
emergência de efeitos de sentido político perversos, isto é, que não foram
inicialmente ponderados. A significação de uma vocação política através
da associação do exercício político à actividade laboral conduz,
inevitavelmente, à emergência de uma vocação que, ao invés de ser
caracterizada por uma vivência para a política, consiste numa vivência da
política associada a um funcionalismo e a uma especialização administrativa,
tal como acontece no mundo do trabalho222.

O mundo do trabalho, enquanto cenário das interacções fixas, adquire
uma interessante faceta nos cartazes de anúncio de iniciativa. Estamos a
referir-nos, em particular, a todos os cartazes em que a imagem principal
ilustra o local ou a localidade onde a iniciativa que se anuncia se vai realizar.
Nessas imagens, a ilustração do local é concretizada pela representação
de um ‘cenário’ de trabalho, com a condição de ser suficientemente
metonímico do local ou da localidade onde a iniciativa política se vai realizar.
Por exemplo, no caso do anúncio de uma manifestação na Praça de Touros
de Setúbal, a imagem do cartaz caracteriza-se pela representação dos estaleiros
da Setenave (confira-se de novo a figura nº 20). Em relação a esta dinâmica
de expressão do local da iniciativa política através de um cenário laboral
(com a condição de estar integrado numa relação de contiguidade com o
local da iniciativa), salientamos alguns cartazes do PCP, com especial destaque
para um – também representado na figura nº 20 – em que o Ginásio do
Sacavenense é substituído por uma fotografia (de Eduardo Gageiro) das
chaminés das fábricas de Sacavém.

Estas metonímias toponímicas são figuras de estilo de especificidade
proxémica, não obstante serem veiculadas através de imagens. Curiosamente,

_______________________________
222 - Na delimitação deste ‘efeito perverso’, estamos a basear-nos no ensaio de Max Weber,

‘A política como vocação’.
WEBER, Max - “ A política como vocação” in: GERTH, H. H. e MILLS, Wright
G.(Org.) – Ensaios de sociologia, 4ª Ed.. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1979, Col.
Biblioteca de Ciências Sociais, p. 106 e p. 107.
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elas não são específicas do discurso político, mas do discurso turístico
(patente, por exemplo, no cartaz de turismo, no bilhete postal ou, até mesmo,
no selo dos correios).

É no discurso turístico que melhor se descortina a significação de
uma localidade através da representação de um lugar pitoresco, um sítio
que, por estar inscrito numa relação de contiguidade com a localidade é,
por si só, capaz de a evocar. Torna-se então possível significar a localidade
através da representação desse lugar: a Covilhã, pela Serra da Estrela; Lisboa,
pelo Mosteiro dos Jerónimos; o Porto, pela Torre dos Clérigos; Évora, pelo
Templo de Diana, etc.. A obsessão pelo pitoresco, por tudo o que é localmente
típico, constitui a premissa que fundamenta a dinâmica metonímica pela
qual o local passa ser representado por um sítio, uma pessoa ou um animal
(figuração do ‘indígena’).

Regressando ao discurso político: aceitando a omnipresença dos
cenários políticos, porque é que o Estádio do Sacavenense tem de ser
representado metonimicamente pelas chaminés de Sacavém? E a Praça de
Touros de Setúbal, pelos estaleiros da Setenave? Se o artista optasse por
representar a mesma Praça pela Docapesca de Setúbal, será que a relação
de contiguidade que se pretende instaurar no cartaz deixaria de funcionar?
O que é que faz com que a Setenave consiga ser suficientemente evocativa
da Praça de Touros, numa perspectiva restrita, e de Setúbal, numa perspectiva
genérica, mas o mesmo já não possa acontecer com a representação
iconográfica da Docapesca?

Para terminar as considerações em relação ao espaço fixo, ou ao
cenário, acrescentamos que, embora a sua figuração esteja sobretudo presente
nos cartazes de anúncio de iniciativa, também se encontra nos de reivindicação
política (figura nº 46).

Passamos de seguida a caracterizar as especificidades do espaço semi-
-fixo que se assume como um segundo tipo de espaço descriminado por
Edward Hall. Trata-se de um espaço relativo à disposição dos objectos móveis
tantos internos à casa (mobiliário), como externos (mobiliário urbano). Este
é um tipo de espaço que não encontrou qualquer expressividade nas imagens
dos cartazes que integraram o corpus de análise.

O espaço informal constitui o terceiro e último espaço formalizado
pelo autor. É tendo por referência este espaço que concebemos as classes
de signos de substância proxémica que constituem a categoria da
espacialidade. Em relação a esta opção, surge necessariamente a seguinte
questão: porque não considerámos como classes significantes os signos
característicos dos diferentes tipos de espaço postulados por Edward Hall?
Efectivamente, poderíamos considerar esses três tipos de espaços como classes
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UDP - NÃO AOS DESPEDIMENTOS/ UDP. S.l., UDP, [1975], Offset, 40x29cm. Arquivo:
União Democrática Popular.
CARP(ML) - NÃO aos despedimentos/ O NOSSO LUGAR É LÁ DENTRO. S.l.,
CARP(ML), 1975, 30x21cm. Arquivo: União Democrática Popular.

Fig. 46: Dois cartazes de reivindicação que são representativos da omnipresença do
espaço do trabalho considerado como cenário da interacção política.
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de signos inerentes à categoria da espacialidade: os signos dessas classes
seriam caracterizados pela mesma funcionalidade significante (a significação
de uma determinada espacialidade) e, ao mesmo tempo, por uma dinâmica
incompatível, pois a manifestação de um signo característico de uma
determinada classe, impossibilitaria a significação de uma espacialidade
característica de outra classe (um signo proxémico significativo de uma
espacialidade fixa não poderia ser simultaneamente significativo de uma
espacialidade de natureza semi-fixa ou informal). Não obstante este facto,
optámos por estruturar a categoria da espacialidade a partir de signos
significativos de espaços informais ou transaccionais, por serem os mais
frequentes no manifesto cartazístico. Nesta perspectiva, as classes da categoria
da espacialidade encontram-se estruturadas, tendo somente por referência
os signos de substância proxémica significativos de um espaço informal
ou transaccional.

O espaço informal corresponde ao ‘território’ pessoal em torno do
corpo de um determinado sujeito, que lhe pertence por inerência (é um
espaço subjectivo) e que pode ser gerido consciente, ou inconscientemente,
numa determinada interacção. É, portanto, um espaço ‘elástico’ que pode
ser ‘dilatado’ ou ‘contraído’, conforme a distância que um sujeito estabelece
em relação aos outros no âmbito de uma determinada relação.

A significação do espaço informal é caracterizada por um critério
de representação iconográfica que está omnipresente na maioria dos cartazes
políticos, atravessando transversalmente todas as instituições políticas: a
representação do contacto entre os corpos.

Tal como no espaço fixo, em relação ao qual verificámos uma
insistência evidente na evocação do espaço do trabalho, a representação
do espaço informal caracteriza-se por uma clara insistência  em evidenciar
o contacto físico, que deverá entender-se pela ausência de distância entre
os indivíduos integrados numa certa interacção social. É possível, mesmo,
conseguir descortinar uma espécie de ‘gradação de contacto’ que vai desde
o mero aperto dos pulsos (nível mínimo), passando pelo abraço de braços
entrelaçados (nível intermédio) e pelo abraço em si (nível elevado), até
à completa diluição dos corpos uns nos outros (nível máximo). O contacto
físico é o denominador comum deste espaço informal, originando, quanto
a nós, uma das mais interessantes singularidades do cartaz político do pós
25 de Abril : o culto do contacto. É curioso verificar como o comportamento
de contacto se encontra omnipresente nas mais variadas configurações: é
o aperto, o toque, o encosto e o abraço.

Paralelamente ao contacto, salientamos que o espaço informal está
associado a uma interacção de natureza grupal. Com excepção do ‘aperto
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de pulsos’, signo proxémico de contacto corporal, mas igualmente cinésico
da reconciliação e da irmandade, as restantes configurações são
representadas por uma dinâmica grupal. Até mesmo os abraços são ‘grupais’
(descobrimos cartazes com imagens de pessoas abraçadas numa espécie
de cadeia serial de abraços, constatando-se também o mesmo fenómeno
nos braços entrelaçados223). A representação do grupo, mas sobretudo da
multidão, assume-se como um dos motivos iconográficos mais
frequentemente explorados no cartaz político. Suspeitamos, mesmo, que
esta recorrência, à semelhança do que se verificou com a obsessão pela
representação do espaço do trabalho, poderá estar associada à transmissão
de uma significação de ordem ideológica. A ilustração sistemática da
multidão, do contacto físico e até da própria diluição dos corpos na massa,
parece-nos ser a forma de estabelecer um contraste com a repressão das
liberdades de reunião e de expressão inerentes ao regime deposto. Nesta
perspectiva, a representação iconográfica do contacto físico e da multidão
sugerem uma espécie de redescoberta do espaço público que passa,
necessariamente, por um reconhecimento da existência do outro (do vizinho,
do colega, do familiar, do emigrante, do soldado regressado das colónias,
etc.). Existem dois cartazes de comemoração do 25 de Abril de 1974
intitulados “A poesia está na rua”, da autoria de Vieira da Silva (excluídos
do corpus por não se integrarem no período de análise e não terem sido
editados por uma instituição político-partidária), que são elucidativos da
representação deste espaço informal baseado no contacto físico e na
representação da multidão (figura nº 47).

Na representação iconográfica da multidão, descobrimos que os signos
proxémicos do contacto e da proximidade podem apresentar duas
configurações distintas. São precisamente estas configurações proxémicas
que constituem as classes da categoria de expressão da espacialidade. É
o caso da multidão em comunhão (classe da concentração) e da multidão
ordenada (classe do desfile).

a - a concentração
É na configuração da multidão em comunhão que o tal culto do contacto

adquire uma dimensão mais evidente. A proximidade transaccional encontra-
-se num grau absoluto: é o contacto físico dos corpos, integrados
(encorporados) uns nos outros como se, a partir da diluição da individualidade
física, surgisse um corpo colectivo renovado (figura nº 48). Não se trata
_______________________________
223 - A este propósito confira-se, mais à frente, as imagens da figura nº 57.
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SILVA, Vieira da - A poesia está na rua/ 25 de Abril 1974. S.l., s.d, Offset, 70x53cm, in: A
Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa, 1994, p. 17.
Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
SILVA, Vieira da - A poesia está na rua. S.l., s.d, Offset, 70x53 cm, in: A Cor da
Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa, 1994, p. 18. Arquivo:
Biblioteca Nacional de Lisboa.

Fig. 47: Dois cartazes comemorativos do 25 de Abril, da autoria de Vieira da Silva, que
são ilustrativos de uma significação proxémica baseada na representação da multidão e
do contacto físico, ao ponto dos corpos se diluírem uns nos outros numa massa indistinta
(cartaz da esquerda).
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De cima para baixo e da esquerda para a direita:
PCP - TODO O APOIO AO MPLA/ COMÍCIO/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS.
S.l., PCP, 1975, Offset, 70x50cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
UJC - 1º comício UJC. S.l., UJC, [1975], Offset, 69x49cm. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.
UEC - COMÍCIO DA UEC COM A PRESENÇA DE ÁLVARO CUNHAL. S.l., UEC,
1974, 70x50cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 48: Pormenores de cartazes em que a multidão em comunhão apresenta um grau
absoluto de proximidade. Neste registo descortina-se uma espécie de ‘corpo colectivo’,
um corpo renovado que já não é pessoal. Salientamos que esta dimensão colectiva
do corpo não assenta na diluição do sujeito no público (como acontece na massa),
mas sim na interpenetração dos corpos uns nos outros, ao ponto de começar a ser
difícil distinguir os traços que são característicos das pessoas e que definem a sua
individualidade (confira-se, a este  propósito, as imagens superiores, sobretudo a da
direita).
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da figuração da massa considerada como o resultado da diluição da
individualidade e da subjectividade dos sujeitos na colectividade; é
precisamente o contrário: o que os signos proxémicos representados
iconograficamente sugerem é o ‘nascimento’ de um corpo colectivo, resultante
da reunião e da participação de todos, transformando-se a rua num espaço
de celebração política.

b - o desfile
Nesta classe, a multidão é representada iconograficamente com uma certa

ordem. Do ponto de vista proxémico, a proximidade e o contacto físico
permanecem. A única diferença consiste na disposição dos corpos uns em relação
aos outros. Se na concentração, essa ordem não é o factor mais importante
em comparação com a evocação de um contacto físico, nesta classe verifica-
-se precisamente a situação oposta. A ordem prevalece sobre o contacto dos
corpos: o ajuntamento significativo da reunião dá lugar à disposição ordenada.
Salienta-se que esta configuração ordenada da multidão, quando associada a
uma determinada gestualidade dos corpos, dá origem à ‘marcha’. A multidão
é, então, representada a desenvolver uma acção colectiva (caminhar, atacar,
defender, etc.), numa espécie de coreografia colectivamente coordenada.

No âmbito da disposição ordenada da multidão, conseguimos descobrir
três padrões proxémicos distintos (figura nº 49): a disposição em coluna,
em linha e em forma de ‘V’ invertido.

Na ordenação em coluna, a multidão encontra-se disposta numa fila
encabeçada, ou não, por um líder. Só os indivíduos que encabeçam a multidão
é que são representados iconograficamente com traços distintivos da sua
individualidade. Já os que estão em segundo plano tendem a ser
indistintamente representados diluindo-se entre si e o cenário.

Na representação em linha, verifica-se uma enfatização dos indivíduos
que encabeçam a multidão, sendo que os que estão em segundo plano são
representados indistintamente, podendo mesmo até nem serem representados.
Salienta-se a diferença existente entre a ordenação em coluna e a representação
em linha. Na ordenação em coluna consideramos que existe uma enfatização
da dimensão da multidão, cuja extensão da reunião se perde no infinito.
Em contrapartida, na representação em linha, verifica-se uma valorização
dos sujeitos que encabeçam o desfile.

Por fim, a ordenação em forma de ‘V’ invertido parece-nos
corresponder a um tipo intermédio entre a representação da multidão ordenada
em linha e em coluna. Na ordenação em ‘V’ invertido, a imagem representa
a multidão que ‘engrossa’ a partir do líder. Este é representado em primeiro
plano, encabeçando isoladamente o desfile.
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De cima para baixo e da esquerda para a direita:
MRPP - EM FRENTE NA GRANDE VIA DA REVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA POPULAR/
GRANDE COMÍCIO/ MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset, 96x63cm. Arquivo: Partido Socialista.
PUP - pela República Popular dos Operários e Camponeses! Ditadura do Proletariado!/ PARTIDO
de UNIDADE POPULAR. S.l., PUP, 1975, Offset, 64x55cm. Arquivo: Partido Socialista.
FEML - COMÍCIO/ A JUVENTUDE DEVE OUSAR AVANÇAR NA REVOLUÇÃO!/
FEML . S.l., FEML, [1975], Offset, 69x49cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/
Arquivo Histórico.
MDP-CDE - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO PORTUGUÊS/POVO/ LIBERDADE/
DEMOCRACIA. S.l., MDP-CDE, 1975, Offset, 71x50cm. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.
MRPP - COMÍCIO NACIONAL/ VIVA O PARTIDO/ VIVA O 18 DE SETEMBRO. S.l.,
MRPP, 1975, Offset, 85x69cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia
da Cultura’94/Electa, 1994, p. 79. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
MRPP - O 1º DE MAIO É VERMELHO/ MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset, 96x67cm.
Arquivo: Partido Socialista.

Fig. 49: Partes de cartazes políticos, cujas imagens são ilustrativas das diferentes
modalidades inerentes à representação ordenada da multidão. De cima para baixo, o
desfile em coluna, em linha e disposto em ‘V’ invertido.
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III.C.2.6 - Gestualidade

Tabela 9 - Gestualidade

Entendemos por gesto um tipo de signo que concebe o corpo humano
como suporte de uma determinada expressão224. A génese de qualquer gesto
dotado de sentido assenta na movimentação que um determinado sujeito
imprime ao seu corpo (na sua totalidade ou parcialidade), com a intenção
de transmitir uma determinada mensagem integrada no âmbito de um código
de expressão cinésica.

Considerando o gesto como um movimento corporal que se
desenvolve ao longo do tempo, a imagem fixa deverá representar o ‘núcleo
significante’ desse gesto. Por ‘núcleo significante’ concebemos uma
determinada representação iconográfica da configuração do corpo num
momento específico, que apresenta a particularidade de ser representativa
do gesto na sua globalidade. O ‘núcleo significante’ de qualquer gesto
caracteriza-se, assim, por apresentar uma especificidade sinedocal: é
somente uma parte do gesto, mas que o consegue sugerir na totalidade.
Por exemplo, o ‘punho erguido’, representado tantas vezes nos cartazes
políticos, é o ‘núcleo significante’ de um gesto global que se caracteriza
pelo erguer e baixar do braço e da mão fechada, provavelmente numa
sucessão rítmica, no âmbito daquilo que já designámos, noutro contexto,
por ‘ginástica revolucionária’.

A representação do gesto através da imagem estática apresenta a
vantagem de reduzir a continuidade do movimento corporal a um determinado
momento representativo da totalidade do gesto, o que facilita substancialmente
a investigação cinésica. Ao contrário do que acontece com a análise dos
movimentos do corpo na dança e na representação teatral ou cinematográfica,
na imagem estática do cartaz, o gesto, ou a atitude mímica, apresenta-se
sob a forma de um momento fixo subtraído à sucessão do movimento contínuo
do corpo. Como afirma Claude Bremond, a propósito do gestuário da banda
desenhada, cada um desses instantes enquadrados pela imagem significa
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224 - GREIMAS, A. J. e Outros - Práticas e linguagens gestuais, p. 22 e ss..
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um lapso de tempo antes e depois desse instante. Verifica-se, pois, uma
fragmentação temporal da continuidade, o que facilita a descoberta das
unidades significantes de base225.  No caso da representação do gesto, expressa
somente através de uma única imagem, essas unidades significantes de base
são as que constituem os tais ‘núcleos significantes’ de natureza sinedocal
da totalidade do gesto.

A ilustração de um gesto através de uma imagem fixa imprime-
-lhe uma especificidade que é importante salientar. A representação
iconográfica de um gesto determina que a imagem que o exprime seja,
por inerência, uma imagem da instantaneidade, no sentido de ser ilustrativa
de um certo lapso de tempo relativo a um momento fugaz. Se
continuarmos a considerar que esse momento que é ilustrado se assume
como a sinédoque da sucessão de movimentos corporais que constituem
a globalidade de um determinado gesto, então concluiremos que a imagem
desse momento apresenta, também, uma vocação narrativa. Isto significa
que o momento representado iconograficamente remete para outros
momentos da movimentação corporal que lhe são temporalmente
precedentes e procedentes e que caracterizam a génese do gesto. Nesta
perspectiva, a representação iconográfica (através de uma imagem estática)
de um determinado gesto implicita a natureza do movimento corporal
do sujeito-actor que o desencadeou. Enquanto representação de um
momento, a imagem estática de um gesto remete, certamente, para uma
‘história de um movimento corporal’. É esta dinâmica narrativa existente
numa imagem estática que Guy Gauthier enfatiza a propósito daquilo
que designou por ‘imagens de acção’. Ao contrário das ‘imagens de
descrição’ baseadas, sobretudo, na dicotomia ‘personagem/paisagem’ (e,
portanto, com uma funcionalidade expressiva mais de natureza proxémica
do que cinésica), as ‘imagens de acção’ valorizam a representação do
movimento (isto é, a gestualidade) efectuado pelas personagens226. É
possível concluir, então, que, na representação de um gesto, a imagem
estática apresenta uma vocação narrativa. Independentemente do facto
de se assumir como a representação de um momento aparentemente
subtraído da sua duração histórica, tal não significa que ela não possa
ser implicitamente evocada.

_______________________________
225 - BREMONT, Claude – “Para um gestuário da banda desenhada” in: GREIMAS, A.

J. e Outros - Idem, p. 143.
226 - GAUTHIER, Guy – “Image et texte. Le récit sous le récit” in: FRESNAULT –

Deruelle,Pierre;  URBAIN, Jean Didier (Coord.) – Langages: lettres et icônes. Paris,
Larousse, Set. 1984, 19º ano, (75), p. 9-21.
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Na análise da gestualidade dos cartazes políticos, as teorias de Ray
Birdwhistell sobre a cinésica assumem-se como referências essenciais227,
mais que não seja pela preocupação em proceder a uma espécie de
formalização linguística do gesto228.

Birdwhistell estruturou o estudo da gestualidade em três níveis distintos
de análise: o ‘cine’, o ‘cinemá e o ‘cinemorfe’.

No primeiro nível de análise, que designou por nível dos ‘cines’,
descobriu que na infinidade de movimentos concretizados pelo corpo humano,
alguns são reconhecidos por um determinado grupo cultural como sendo
dotados de um certo valor: um tipo específico de inclinação da cabeça,
uma piscadela de olhos, uma determinada postura corporal, um certo
movimento com a mão executado por um determinado sujeito voluntária
ou involuntariamente, etc.. Salienta-se que o valor desses gestos é
particularizado a um grupo sócio-cultural. Assim, determinados movimentos
corporais podem apresentar um determinado valor num certo grupo e serem
destituídos de qualquer valor noutro. O ‘cine’ não tem sentido mas apenas
forma, correspondendo, em termos linguísticos, a uma espécie de ‘fonema
cinésico’229.

O segundo nível de análise corresponde aos ‘cinemas’. Estes já são
unidades dotadas de sentido cinésico e que resultaram da combinação de
‘cines’ que apresentavam apenas um valor formal, mas eram destituídos
de sentido. Em termos linguísticos, o ‘cinema’ corresponde ao monema
ou morfema linguístico.

_______________________________
227 - BIRDWHISTELL, Ray – Introduction to kinesics. Louisville, University of Louisville

Press, 1952.
BIRDWHISTELL, Ray – Kinesics and context. Filadelfia, University of Pennsylvania
Press, 1970, citado por LITTLEJOHN - Fundamentos teóricos da comunicação humana,
p. 108-109.

228 - BIRDWHISTELL, Ray- “Un ejercicio de kinésica y de lingüística: la escena del
cigarrillo” in: : BATESON, BIRDWHISTELL; GOFFMAN e outros -  La nueva
comunicación, p. 166-197.

229 - Sobre a problemática da dupla articulação da linguagem,  André Martinet esclarece
que ela se manifesta a partir de dois planos diferentes com particularidade de “chacune
des unités qui résultent d’une première articulation est en effet articulée a son tour
en unités d’un autre type”. A primeira articulação está relacionada com a decomposição
da frase em unidades de sentido. Essas unidades significativas (ou monemas) comportam
cada uma delas um plano expressivo e um plano de conteúdo. Por sua vez, as unidades
significativas podem ser decompostas em unidades mais pequenas de outro tipo, que
apresentam somente um valor distintivo, mas são destituídas de sentido (fonemas).
MARTINET. A – Eléments de linguistique générale. Paris, A. Colin, 1660, citado
por: POTTIER, Bernard (Dir.) - Le langage. Paris, Centre d’Étude et de Promotion
de la  Lecture, 1973, p. 37.
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O terceiro nível de análise relaciona-se com aquilo que Birdwhistell
designou por ‘cinemorfes’, que correspondem a uma combinação de ‘cinemas’
desenvolvidos em todo o corpo para produzir um determinado sentido
complexo de ordem cinésica. Do ponto de vista linguístico, é no plano
dos ‘cinemorfes’ que descortinamos o carácter expressivo da linguagem,
à qual não é possível, teoricamente, atribuir um limite máximo. Da mesma
forma que é impossível identificar qual é a frase mais comprida de uma
língua, porque é sempre possível torná-la mais comprida, numa espécie
de ‘lenga-lenga’, também em termos cinésicos poderá ser descortinado um
fenómeno semelhante. Tendo apenas como limite a resistência física do
emissor que concretiza o gesto, é virtualmente impossível descortinar qual
o ‘cinemorfe’ mais demorado, resultante de uma série virtualmente ilimitada
de movimentos corporais cinesicamente significativos, que são articulados
ao longo do tempo.

Passamos a aplicar, de seguida, todos estes conceitos aos gestos
representados iconograficamente no cartaz político. Concebendo que a
imagem estática de um gesto se assume como o ‘núcleo significante’ desse
gesto na sua totalidade e se considerarmos que essa totalidade é um
‘cinemorfe’, então a representação iconográfica caracteriza-se pela ilustração
de um ‘cinema’, com a condição dele ser sinedocalmente sugestivo do
‘cinemorfe’ do qual faz parte. Nas imagens fixas, a análise cinésica não
vai além dos ‘cinemas’; só através das imagens em movimento é que os
‘cinemorfes’ podem ser descortinados. É o caso, por exemplo, da filmagem
da curta cena de Gregory acendendo o cigarro de Doris, analisada
exaustivamente por Birdwhistell e a sua equipa, ao longo de vários anos
de pesquisa. Portanto, a gestualidade iconograficamente expressa no cartaz
é uma mímica ‘congelada’ numa espécie de ‘frame’, restringida a um único
‘cinema’, mas com a particularidade de ser suficientemente evocativo de
todos os outros que com ele constituem um ‘cinemorfe’. Se esta capacidade
evocativa do ‘cinema’ iconograficamente representado se perder, a sua
especificidade sinedocal desaparece: ele é dotado de um sentido cinésico,
mas perde a sua vocação evocativa, passando a confundir-se com uma pose.

Antes de caracterizarmos as classes de ‘cinemas’ que constituem a
categoria da gestualidade julgamos necessário tecer previamente algumas
considerações.

1ª- Com excepção da significação da identidade da instituição política
através de ‘cinemas’ emblemáticos, todas as outras classes de signos cinésicos
transmitem sentidos que não são explicitamente de natureza política. São
‘cinemas’ não políticos, mas que, em conjugação com outros signos no
manifesto cartazístico, podem adquirir uma conotação política. Explicando
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por outras palavras: exceptuando a classe dos emblemas, todas as outras
são constituídas por signos de substância cinésica que transmitem sentidos
não políticos, não obstante o facto de, no âmbito do discurso político, eles
serem ‘politizados’;

2ª- Como um ‘cinema’ resulta da combinação de vários ‘cines’,
então a sua análise vai ser feita a partir desses ‘cines’, considerados como
movimentos concretizados pelas mais variadas partes do corpo humano.
Isto implica proceder a uma interessante desarticulação do corpo humano
em certas partes que são concebidas como o suporte de determinados
movimentos com valor comunicacional. Esta desarticulação é importante,
porque nos possibilita averiguar, com maior objectividade, a variedade
de movimentos que constitui um único ‘cinema’. Por exemplo, na
significação da «agressão», que, iconograficamente, se resume a um
‘cinema’ evocativo  de uma multiplicidade de gestos (‘cinemorfema’ da
agressividade), é possível constatar que esse ‘cinema’ sinedocal resulta
da conjugação de uma multiplicidade de movimentos efectuados pelas
mais diversas partes do corpo humano (face, posição do tronco e dos
membros). Assim, não obstante reconhecermos o facto de que a gestualidade
é “um empreendimento global do corpo humano no qual os gestos
particulares dos agentes corporais estão coordenados e/ou subordinados
a um projecto que se desenrola simultaneamente”230, optámos
metodologicamente (por um critério de exaustividade), em o desestruturar
em determinadas áreas de motricidade humana. Para tal, baseámo-nos em
Michael Nolan231, que considera que qualquer processo de comunicação
é o resultado de três dimensões distintas: o canal, a codificação e a
proporcionalidade (dimensão relativa à natureza das mensagens que
pressupõem um determinado grau de percepção consciente, de intenção
e de processamento mental consciente). Destas três dimensões, apenas
nos interessa a relativa ao canal que, no caso da gestualidade, é o próprio
corpo. Considerando o corpo como um veículo transmissor de sentido,
é possível, então, conceber a existência de ‘cinemas’ que resultam de
‘cines’ inerentes  a movimentos da face, no que diz respeito aos olhos
(olhos abertos/fechados/entreabertos; sobrancelhas arqueadas/franzidas; etc.)
ou à boca (aberta/fechada; franzida para cima/franzida para baixo; etc.).
O mesmo acontece com as mãos (abertas/fechadas; em movimentos

_______________________________
230 - GREIMAS, A. J. e Outros - Práticas e linguagens gestuais, p. 9.
231 - NOLAN, Michael J. – “The relationship between verbal and non-verbal communication”

in: HANNEMAN, Gerhard e McEWEN, William (Org.) – Communication and
behaviour. Massachusetts, Adison Wesley, 1975, p. 98-119, citado por LITTLEJOHN,
Stephen - Fundamentos teóricos da comunicação humana, p. 115.
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conjugados ou isolados; com determinadas configurações ao nível dos
dedos; etc.), a cabeça (erguida/inclinada para a frente, para atrás, para
a esquerda ou para a direita; etc.), os membros (erguidos/descaídos/flectidos;
etc.), o tronco (direito/flectido/inclinado para a frente, para atrás ou para
os lados; etc.) ou, até mesmo, com a posição do corpo (de pé/deitado/
acocorado; parado/ em movimento; etc.). Através desta desarticulação é,
então, possível descobrir e descrever quais os ‘cines’ de determinados
‘cinemas’ que se assumem como representativos das classes cinésicas
inerentes à categoria da gestualidade.

3ª- Ao nível do sistema do enunciado, é possível organizar os signos
de substância cinésica em torno de quatro categorias principais de
significados literais: a «guerra», a «comunhão», a «identificação
institucional» e o «visionarismo». Salienta-se que, no discurso político,
estes signos são explorados como formas significantes, principalmente  no
âmbito do sistema de significação ideológica e na significação logo-técnica
das identidades institucionais. No primeiro caso, a apropriação e
manipulação significante dos signos de substância cinésica, juntamente
com os signos de substância proxémica e objectal (os adereços), assumem-
-se como significantes evocativos de uma certa concepção institucional
da acção política. Por exemplo, os signos cinésicos significativos da
«guerra» (e que não se caracterizam somente por movimentos agressivos,
mas igualmente por gestos pertencentes a uma mímica ‘marcial’, como
é o caso dos gestos de «apontar» e de «liderar») numa perspectiva ideológica
são significantes de um «exercício político popular baseado na força das
armas». Será esta concepção de exercício político, patente não só em
determinados cartazes relativos a acontecimentos adversos (em que a mímica
da guerra se pode inscrever num discurso de reacção), mas igualmente
de anúncio de iniciativas (cujas temáticas se inscrevem no funcionamento
regular e ordenado das instituições políticas), que determina um
posicionamento singular da instituição política. Em contrapartida, na
significação da identidade, a funcionalidade dos signos de substância
cinésica é totalmente diferente. O gesto (por exemplo, o punho erguido
do Partido Socialista), juntamente com o objecto (por exemplo, a foice
e o martelo do MRPP), transforma-se numa nomenclatura que significa
apenas a «identidade da instituição política» e tem por função regularizar
os significados evanescentes, nebulosos e ambíguos transmitidos pelos
sistemas de significação que se caracterizam por uma dinâmica conotativa
(sistema de expressão política e de significação ideológica). Nesta medida,
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a representação iconográfica do gesto (mas também do objecto) apresenta
uma vocação essencialmente emblemática232.

Passamos a caracterizar as classes de signos de substância cinésica
e que constituem a categoria da gestualidade.

a - A guerra
Ao nível da face, destacamos aquilo que designámos por ‘rictos de

ira’ representados convencionalmente pela boca aberta e descaída, associada
às sobrancelhas franzidas. Refira-se igualmente o ’cine’ relativo à boca aberta,
como se este gesto fosse significativo do grito de guerra. A este propósito
sustentamos a tese de que, se considerarmos que a gestualidade reside na
movimentação intencional de qualquer parte do corpo para efeitos significativos,
então o próprio acto de produzir sons é um gesto desenvolvido através de
movimentos voluntários dos maxilares, lábios, língua, glote (que possibilita
a produção de sons sonoros ou surdos) e do véu palatino (que, conforme
se cola à parede posterior da faringe, possibilita a produção de vocalizações
de natureza oral ou nasal)233. A fonação é, portanto, o resultado de um
movimento corporal comunicacionalmente intencional ou, se quisermos, de
um gesto cuja expressão não é visível, mas audível. A boca aberta franzida
para baixo, constituiria a representação convencional do ‘cine’ do grito234

(figura nº 50).
_______________________________
232 - Por emblema  considera-se uma composição desenhada, associada estreitamente a

um lema ou a uma frase liminar (máxima).
Historicamente, os emblemas são representações de natureza iconográfica e ortográfica
que objectivavam uma grande diversidade de sentidos que já existiam antes do próprio
emblema ser concebido. Desde características morais e costumes, patentes nos
emblemas das espécies zoológicas de Chesnau, aos valores religiosos dos emblemas
do «amor divino» de Otto Vaenius, até às práticas alquímicas dos emblemas de
Michael Maier.
Os temas iconograficamente figurados nos emblemas provêem, indistintamente, do
mundo real ou fictício: objectos naturais ou fabricados, animais, vegetais, cenas
zoológicas, históricas, bíblicas, lendárias mitológicas, gestos, etc.
BOREAU, Alain – “Os Livros de emblemas na cena pública. De um lado para o
outro no palco” in: CHARTIER, Roger (Coord.) - As Utilizações do Objecto Impresso,
p. 342-343.
“Emblemas” in: REVILLA, Federico - Diccionario de iconografia y simbologia, 3º
Ed.. Madrid Cátedra, p. 157-158.

233 - CUNHA, Celso, Cintra, Lindley – Nova gramática do português contemporâneo, 13ª
Ed.. Lisboa, Edições Sá da Costa, 1997, p. 26-28.

234 - Para além de incutir ânimo nos atacantes e temor nos atacados, o grito é também
considerado como uma arma de guerra, mais que não seja simbolicamente.
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Da esquerda para a direita:
[UDP] - DEFENDER O REPÚBLICA! O JORNAL DOS TRABALHADORES. S.l., [UDP],
1975, Offset, 43x30cm. Arquivo: União Democrática Popular.
MRPP - ... O TEMPO É DE GUERRA MAS O HORIZONTE É VERMELHO/ MRPP.
S.l., MRPP, 1974-1975, Offset, 48x68cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de
Abril.

Fig. 50: A boca aberta: ‘cine’ convencionalizado do grito de guerra.
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Ao nível do tronco, a gestualidade da guerra caracteriza-se por uma
postura inclinada. Trata-se de uma pose que também está presente na
representação da cabeça. A inclinação para a frente está relacionada com
a posição do corpo estruturado em referência a dois eixos235: o eixo vertical
e o eixo horizontal. Dos dois, destacamos o primeiro por ser aquele em
relação ao qual se introduz a significação do peso, caracterizado pela
enfatização do contacto do corpo com o chão. Se a significação do peso
se verifica por uma representação iconográfica do corpo num sentido
descendente, a significação da leveza, patente, por exemplo, na ginástica
acrobática ou no ballet, caracteriza-se pela ilustração  do corpo num sentido
ascendente (enfatizado, por vezes, por uma representação iconográfica de
ângulo contrapicado). Ora, a inclinação para a frente da cabeça e do tronco
e, de uma forma geral, do corpo na sua globalidade, é um gesto que não
só enfatiza o peso do corpo, como também é significativo de uma determinada
direcção que remete para o local onde se encontra o sujeito que vai ser
alvo da acção violenta (figura nº 51).

Note-se que na cinésica da guerra, a inclinação do corpo também
pode ser para trás. Conjugada com a posição dos braços que ocultam
(protegem) a cabeça, é uma das posturas características da defesa (outra,
consiste no tronco direito conjugado com os braços erguidos em sinal de
rendição). Ao contrário do gesto de investida, a inclinação para trás
caracteriza-se pelo impedimento do contacto. Este é, por excelência, o gesto
concretizado pela  vítima da agressão.

Um pormenor interessante que se verificou nos cartazes onde a
gestualidade ‘marcial’ é mais explícita, caracteriza-se pelo facto do sujeito
que é objecto da acção violenta raramente estar presente no enquadramento
da imagem. O corpo do agressor é um corpo omnipresente na imagem
do cartaz, enquanto o corpo do sujeito agredido é frequentemente remetido
para uma ordem do invisível, o que significa que, virtualmente, qualquer
pessoa o pode encarnar. Por outro lado, constatámos que existe uma dicotomia
_______________________________

Embora ainda não se tenha conseguido aprofundar com exactidão a maneira como
Jericó foi conquistada e destruída pelos hebreus, o texto bíblico dá uma importância
decisiva ao som das trombetas e, sobretudo, ao grito entoado pelos israelitas: “À
medida que o som do corno for crescendo e o toque das trombetas se tornar mais
forte, todo o povo irromperá em grande clamor; a muralha há-de desabar e o povo
subirá à cidade, cada um para o lugar que lhe fica em frente” (Js 6, 5); “Josué havia
dado esta ordem ao povo: «Não griteis nem façais ouvir a vossa voz, nem saia da
vossa boca palavra alguma até ao dia em que eu disser: ‘Gritai!’ Então gritareis com
força»” (Js 6, 10); “quando os sacerdotes, à sétima volta, tocavam as trombetas, Josué
disso ao povo : «Gritai, porque o SENHOR vos entrega a cidade.” (Js 6, 16).

235 - GREIMAS, A. J. e OUTROS - Práticas e linguagens gestuais, p. 16.
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De cima para baixo e da esquerda para a direita:
ORPCML - PELA UNIDADE DO POVO CONTRA O AVANÇO DO FASCISMO!/
ORPCML. S.l., ORPCML, 1974-1975, Offset, 64x47cm. Arquivo: União Democrática
Popular.
UDP - COMÍCIO/ PARQUE EDUARDO VII/ CONTRA AS AMEAÇAS DE
INTERVENÇÃO AMERICANA/ UDP. S.l., UDP, 1975, Offset, 35x19cm. Arquivo: Centro
de Documentação 25 de Abril.
CMLP, OCMLP - CONTRA AS MANOBRAS DA NATO!/ MANIFESTAÇÃO/ CMLP/
OCMLP. S.l., CMLP/ OCMLP, [1975], Offset, 30x42cm. Arquivo: Arquivo Municipal
de Lisboa/Arquivo Histórico.

Fig. 51: Partes de cartazes significativos da inclinação do tronco e da cabeça para
a frente, no âmbito de uma gestualidade típica da confrontação.
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interessante na representação iconográfica do agressor e da vítima: a ilustração
de um dos protagonistas da agressão tende a implicar  a exclusão do outro.
Quando a imagem representa o atacante, o enquadramento oculta a vítima;
quando, por sua vez, a vítima é representada, o atacante é remetido para
um ‘fora de campo’. A esta tendência exceptuam-se as imagens ilustrativas
de uma determinada cena de violência, na qual são representadas ambas
as partes em conflito.

Passemos agora para a caracterização dos ‘cines’ agressivos ao nível
dos membros (superiores e inferiores).

Nos membros superiores constata-se uma recorrência da representação
dos braços erguidos, levemente flectidos, como se estivessem prestes a descer
em direcção a alguém ou a alguma coisa (gesto de bater). Mas as imagens
não são somente representativas de um movimento de investida em sentido
descendente. A agressão com os braços não se faz sentir apenas de cima
para baixo, mas, igualmente, de baixo para cima (gesto de socar ou esmurrar).
Na figura nº 52, apresentamos os diferentes tipos de agressão tendo
exclusivamente como base de referência a posição dos braços. Volta a
destacar-se a importância da postura do tronco (inclinado para a frente ou
para trás) que, combinado com os ‘cines’ dos braços, constitui ‘cinemas’
significativos de «defesa» ou de «ataque».

A elevação do braço, conjugada com os gestos feitos com a mão, assume-
-se como um ‘cinema’, que tanto pode ser significativo de agressão como
de outros sentidos totalmente distintos. É o caso, por exemplo, do braço
erguido (totalmente estendido ou parcialmente flectido), associado à mão
fechada (/punho erguido/), que tanto pode ser um gesto de «agressão», como
significativo da «força e da concórdia»236, ou ainda identificativo de uma
instituição política («Partido Socialista»). É, também, o caso do braço levantado,
estendido em ‘diagonal’, conjugado com a mão, total ou parcialmente aberta,
que se assume como um ‘cinema’ significativo do «comando» (figura nº 53).

Passemos agora para a caracterização dos ‘cines’ dos membros
inferiores. A posição das pernas adquire especial relevo na significação da
agressão. É o caso do ‘passo em frente’, cuja perna adiantada está
relativamente flectida e elevada. Este é o ‘cine’ característico do pisotear,
do erguer a perna com o objectivo de esmagar (figura nº 54). Por vezes,
este ‘cine’ poderá ser confundido com a acção específica de saltar (no sentido
de abordar, investir). Só os restantes elementos iconográficos que constituem
a ilustração, juntamente com os ‘cines’ inerentes a outras partes do corpo

_______________________________
236 - “Mãos” in : BIEDERMANN, Hans - Dicionário ilustrado de símbolos. São Paulo,

Melhoramentos, 1993. P. 239-241.
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Da esquerda para a direita:
UDP - COMÍCIO/ GOVERNO DE INDEPENDÊNCIA NACIONAL/ UDP. S.l., UDP,
[1975], Offset, 82x60cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
AOC - NEM KISSINGER, NEM BREJNEV, INDEPENDÊNCIA NACIONAL. S.l., AOC,
s.d., Offset. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

Fig. 52: A gestualidade da agressão, tendo por referência os membros superiores. Da
esquerda para a direita: o ataque de cima para baixo (‘cine’’característico do ‘bater
sobre alguém’) e o ataque de baixo para cima (‘cine’’ típico do ‘esmurrar ou soquear
alguém’).
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De cima para baixo:
LCI - JORNADA DE SOLIDARIEDADE COM OS TRABALHADORES ESPANHÓIS/
LCI . S.l., LCI, 1975, Offset, 70x50cm. Arquivo: Partido Socialista Revolucionário.
MRPP - GRANDE COMÍCIO/ O POVO LIBERTOU O CAMARADA ARNALDO MATOS
E LIBERTARÁ TODOS OS ANTI-FASCISTAS PRESOS/ MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset,
100x70cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/
Electa, 1994, p. 32. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

Fig. 53: O braço erguido é um dos ‘cines’ mais importantes na gestualidade da
agressão. Porém, a sua combinação com outros, nomeadamente os relativos à
configuração da mão, origina ‘cinemas’ significativos de sentidos que não estão
necessariamente relacionados com a gestualidade da guerra. É o caso da «afirmação
ideológica» (/punho erguido/) ou do «comando» (/braço em diagonal conjugado com
a mão aberta e os dedos relativamente estendidos/).
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Da esquerda para a direita:
JORNAL ’VIVA A REVOLUÇÃO’’ - FORA A NATO/INDEPENDÊNCIA NACIONAL.
S.l., Jornal ‘Viva a Revolução’, s.d., Offset, 43x21cm. Arquivo: Arquivo Municipal
de Lisboa/Arquivo Histórico.

Fig. 54: A gestualidade da agressão considerada a partir dos membros inferiores. Salienta-
-se a recorrência do mesmo gesto: perna adiantada, relativamente flectida, cujo movimento
que é o de espezinhar, empurrar e saltar, é simétrico ao de pontapear (em que o movimento
apresenta um sentido ascendente).
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humano, é que poderão auxiliar o espectador a interpretar a real natureza
do gesto representado.

O ‘cine’ do pisotear é relativamente simétrico ao movimento do
pontapear (que não foi recenseado no corpus de análise). No pontapé, embora
a perna esteja flectida, como no ‘cine’ do pisotear, é geralmente representada
localizada atrás do tronco (ou então à frente, mas sem que esteja flectida).
O pontapé é um movimento circular com a perna cujo sentido é ascendente,
ao contrário do ‘cine’ do pisotear que se caracteriza por um movimento
descendente, pelo qual o pé derruba um determinado objecto ou indivíduo.

Descritos os principais ‘cines’ característicos da agressão, passemos
agora para o domínio da significação da agressividade. Antes, porém, um
esclarecimento: a significação da agressão verifica-se apenas a partir dos
‘cinemas’ e não dos ‘cines’.

Já se mencionou que os ‘cines’ são como uma espécie de ‘fonemas’
cinésicos dotados de valor, mas destituídos de qualquer dimensão semântica.
Nesta perspectiva, a «guerra» só é significada cinesicamente através de
uma mímica constituída por uma combinação coerente de diversos ‘cines’,
relativos a movimentos executados pelas mais variadas partes do corpo.

Em termos semânticos, a «guerra» pode ser significada a partir de
‘cinemas’ relacionados com a expressão de uma emotividade, de uma acção
e de uma interacção de natureza agressiva.

Os ‘cinemas’ da emotividade resultam da conjugação de ‘cines’
patentes, sobretudo, na expressão facial. Estes ‘cinemas’ são significativos,
principalmente, do «ódio» e da «ira».

Os ‘cinemas’ significativos de uma determinada acção agressiva são
resultantes da combinação de uma diversidade de ‘cines’ relativos a várias
partes do corpo que não o rosto (tronco e membros). A acção agressiva
significada por estes ‘cinemas’ pode ser verbalmente objectivada através
dos seguintes verbos : ‘empunhar’ (uma arma, uma bandeira, um estandarte);
‘destruir’ (significado alegoricamente sugerido por uma mão que rebenta
grilhetas ou soca inimigos); ‘marchar’ (caminhar em grupo de forma ordenada
e sincronizada); ‘caminhar’ (andar em grupo, como se fosse numa patrulha);
‘desfilar’ (caminhar linearmente, mas não necessariamente de forma
sincronizada)237; ‘saltar’ (abordar, invadir) e ‘esmagar’ (‘pisotear’).

_______________________________
237 - Tal como referimos, os verbos ‘marchar’, ‘desfilar’, ‘caminhar’ são denominações

verbais de ‘cinemas’, relacionados com a significação da «agressividade». Embora
possam remeter para configurações de natureza proxémica, no que diz respeito à ‘Classe
do Desfile’ (cf C.2.5 – Espaço), numa perspectiva cinésica valorizámos a componente
da acção em detrimento da da configuração. Assim, neste plano de análise, não estamos
interessados em reflectir sobre a disposição ordenada da multidão, mas somente na
performance agressiva que ela concretiza.
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Por fim, os ‘cinemas’ significativos das interacções agressivas são
caracterizados por uma gestualidade de contacto, o que constitui uma
característica aparentemente paradoxal. Efectivamente, o gesto agressivo,
enfatizado pela configuração do corpo estendido para a frente e pela postura
dos braços relativamente estendidos, como se o sujeito quisesse alcançar
o adversário, é um gesto de contacto, que só diverge da gestualidade da
paz e da comunhão em relação à sua funcionalidade (a eliminação do
adversário). A interacção é, portanto, um parâmetro que caracteriza
estruturalmente o significado do gesto agressivo.

Antes de passarmos à caracterização da gestualidade da comunhão,
enfatizamos o facto de que, da mesma forma que se recenseou uma
gestualidade agressiva característica do ataque e da investida, identificou-
-se também uma mímica típica da defesa. Embora não tão recorrente nos
cartazes políticos, devido ao facto de o sujeito, que é alvo da agressão,
raramente ser representado, mesmo assim pode ser caracterizada. Uma das
principais alterações em relação à mímica da agressão consiste na postura:
a posição de pé dá lugar à posição de ‘deitado’ (resultante do facto de
se ter caído ou de se ter sido derrubado). Este pormenor significa que,
na mímica da defesa, o corpo já não se estrutura em referência a um eixo
vertical, mas horizontal que se opõe à postura natural da posição de pé.
Por outro lado, a expressão da fácies modifica-se radicalmente: o ricto de
ódio é substituído por uma expressividade significativa do medo. Certamente
que a boca permanece aberta, todavia o grito entoado já não é o da guerra,
mas sim o gemido da dor. Mesmo quando a ‘vítima’ é representada de
pé, a sua posição em relação ao indivíduo que agride nunca é de convergência
(que cinesicamente poderia ser significativa do «contrataque»). A defesa
passa pela fuga (confira-se de novo a ilustração da direita, relativa à figura
nº 52) ou, então, nessa impossibilidade, pelo erguer dos braços em sinal
de rendição (figura nº 55).

b - a comunhão
Ao contrário do que acontece na gestualidade da guerra, a mímica

da comunhão não é tão frequentemente explorada no cartaz político do
pós 25 de Abril. Apenas está presente nalguns cartazes de anúncio de
iniciativa, como é o caso dos relativos aos comícios, semanas e jornadas
de solidariedade dedicadas a uma certa causa política, frequentemente de
natureza internacional. Por outro lado, do ponto de vista significante, esta
cinésica não é tão variada como acontece com a da guerra. Geralmente,
os ‘cinemas’ significativos da «união», «fraternidade», «solidariedade», «paz»
e, de uma forma genérica, da «comunhão», assentam essencialmente na
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UDP - COMÍCIO/ GOVERNO DE INDEPENDÊNCIA NACIONAL/ UDP. S.l., UDP,
[1975], Offset, 82x60cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

Fig. 55: O ‘erguer os  braços’ e o ‘voltar as costas ao inimigo’: dois dos ‘cines’ mais
usuais na gestualidade da defesa.
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conjugação de movimentos feitos com os membros superiores, ou seja, com
as mãos. Efectivamente, o ‘cinema’ típico da «comunhão» é o braço que
se estende com a mão aberta para alguém. Esta relativa ‘pobreza’ significante
é compensada, todavia, pela diversidade de significantes inerentes a uma
outra categoria de expressão: a categoria da espacialidade238. O espaço, mais
concretamente a distancia relativa às interacções entre os sujeitos, assume-
-se de importância fulcral para a transmissão de um sentido relacionado
com a «comunhão» e com a «paz». Estamos a referir-nos, em concreto,
à representação da dissolução do espaço pessoal e interpessoal, em proveito
da representação de uma ‘corporeidade’ colectiva.

Passamos a caracterizar a gestualidade característica da comunhão
como fizemos com a da guerra. Primeiro, procederemos a um recenseamento
dos ‘cines’ mais frequentes e, depois, descreveremos os significados
transmitidos a partir dos ‘cinemas’.

Como já referimos, ao nível da cabeça, face, tronco e membros
inferiores não descobrimos qualquer ‘cine’ ou ‘cinema’ significativo. A
«comunhão» apenas resulta de movimentos executados com os membros
superiores nomeadamente os braços e as mãos abertas que se estendem.
Aliás,consideramos que o ‘cinema’ típico da comunhão é a mão que se
estende para agarrar alguém (figura nº 56).

Na gestualidade da comunhão, optámos por excluir todas as imagens
que fossem representativas do contacto (figura nº 57). É o caso do abraço
ou do aperto de mão (que no corpus de análise não existe, sendo substituído
pelo ‘aperto de pulsos’, signo da reconciliação fraternal). Esta opção deve-
-se ao facto de concebermos o gesto como um movimento, uma perfomance.
A imagem de um gesto é, por excelência, a imagem instantânea de um
acto e não a ilustração do seu resultado. Ora, o abraço e o aperto de mão
são a representação do estado procedente do gesto de abraçar ou de apertar.
A sua significação já não radica no movimento, numa acção, mas no contacto
físico estabelecido entre dois ou mais corpos239. Assim, ao contrário do
acto de abraçar, no abraço não é o corpo que se assume como o suporte
de uma determinada significação, mas o espaço físico em relação ao qual
os corpos se posicionam. Ora bem, o espaço, mais concretamente o espaço

_______________________________
238 - Confira-se III.C.2.5– Espaço.
239 - Por outras palavras: na representação iconográfica do acto de abraçar (por exemplo,

a ilustração de duas pessoas colocadas frente-a-frente de braços abertos relativamente
flectidos) e a representação iconográfica do abraço em si (por exemplo, a ilustração
de um casal abraçado) descortinam-se dois signos com substâncias distintas, mas que
exploram a mesma matéria da expressão (a imagem): os signos de substância cinésica
e os signos de substância proxémica.
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De cima para baixo:
PCP - Solidariedade com os Povos da América Latina/ PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÊS. S.l., PCP, Offset, 70x50cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
MDP-CDE e outros - SEMANA DE APOIO AO POVO DO CHILE/ CPPC/ MDP/CDE/
CGTP-Intersindical/ MJT/ MDM. S.l., CPPC, MDP-CDE, CGTP-Intersindical, MJT,
MDM, 1975, Offset, 50x70cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 56: As mãos abertas que se estendem para agarrar alguém : o cinema típico
da «comunhão».
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Da direita para a esquerda e de cima para baixo:
PCP/MZ - POR QUE LUTAM OS COMUNISTAS/  VOTA PCP. S.l., PCP, 1975, Offset,
68x48 cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa,
1994, p. 109. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
MDP-CDE - O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO. S.l., MDP-CDE, [1974], Offset,
50x34cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
MDP-CDE/MESQUITA, Vítor - O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO. S.l., MDP-
CDE, [1974], Offset, 70x100cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia
da Cultura’94/Electa, 1994, p. 23. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

Fig. 57: O ‘aperto de pulsos’, o abraço e o braço entrelaçado não foram considerados
como’cinemas significativos da «comunhão». Isto acontece devido ao facto da génese
do gesto assentar não na pose, mas na representação de um movimento significativo
de um determinado momento. Por outras palavras, não é o contacto que o gesto de
comunhão significa, mas o acto de contactar. Eis a razão pelo qual se excluiu da
categoria da gestualidade da comunhão todas as imagens representativas desse mesmo
contacto (entendido como estado procedente ao acto de contactar), pelo facto de
entendermos que nelas, mais importante que o acto do contacto é o toque em si,
isto é, a proximidade física que resulta desse mesmo acto. É por isso que julgamos
que estas imagens são mais significativas numa perspectiva proxémica do que cinésica.
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informal da interacção, constitui um parâmetro que já não é de natureza
cinésica, mas proxémica.

A natureza da «comunhão» encontra o seu fundamento numa interacção
que é característica da conciliação. Em termos significantes, tal interacção
encontra-se patente no acto de estender a mão aberta para alguém. Se, numa
perspectiva meramente significante, a gestualidade da comunhão é
substancialmente pobre quando comparada com a gestualidade da guerra,
do ponto de vista da diversidade dos significados, esse desequilíbrio também
é visível. Por exemplo, tendo por referência os cartazes do corpus de análise
foi impossível descortinar ‘cinemas’ associados à significação de uma
emotividade relacionada com a comunhão.

A relativa pobreza dos signos de substância cinésica pertencentes à
classe da comunhão não deverá conduzir a conclusões incorrectas sobre
a valorização de uma gestualidade da guerra que, em termos de significação
ideológica, poderá ser evocativa de uma determinada concepção de acção
política. Esta é uma interpretação precipitada, porque não tem em conta
o facto de o discurso partidário veiculado pelo cartaz não assentar,
exclusivamente, em signos pertencentes a uma determinada categoria de
expressão política. Se é certo que podem constatar-se tendências para explorar,
preferencialmente, alguns signos pertencentes a determinadas classes de
alguma categoria, salientamos a interessante complementaridade existente
entre as categorias da espacialidade e da gestualidade, relativamente à
significação da «violência» e da «paz». Se, na categoria da gestualidade,
a significação da «comunhão» não apresenta uma grande expressão, em
contrapartida, ela encontra-se implicitamente omnipresente na classe
proxémica da concentração relativa à categoria do espaço.

c - o emblema
De todas as classes cinésicas, o gesto emblemático é aquele que

transmite explicitamente um sentido político quer de natureza institucional
(o gesto de identificação partidária), quer de natureza ideológica (o gesto
de afirmação de pertença a um determinado paradigma ideológico).

A principal característica do gesto emblemático reside no facto de
este se caracterizar por uma mímica estereotipada e cristalizada que, à
semelhança do que acontece com o slogan, se encontra à disposição da
sociedade política para as mais variadas apropriações nos mais diversos
contextos.

Tal como se verifica com a gestualidade da comunhão, o núcleo
significante do gesto emblemático incide nos movimentos efectuados com
os membros superiores do corpo (braços e mãos).
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O ‘cinema’ emblemático mais frequente no corpus de análise
caracteriza-se pelo denominado ‘punho erguido’.

O ‘punho erguido’ é um ‘cinema’ tão estereotipado240 que nos parece
apresentar a mesma especificidade do slogan: assume-se como um gesto
relativamente invariante que é apropriado nas mais diversas circunstâncias
e contextos históricos. Por exemplo, tanto o encontramos na afirmação de
uma ideologia marxista-leninista, como na reivindicação dos direitos das
minorias étnicas, nomeadamente dos negros nos Estados Unidos (o gesto
de afirmação do ‘black power’ é o punho erguido), ou ainda nas lutas
estundantis do Maio de 1968. A este propósito destacamos o cartaz serigráfico
intitulado  “La lutte continue” que compara iconograficamente a chaminé
de uma fábrica com um ‘punho erguido’. Este cartaz é interessante porque
se caracteriza por uma adaptação de dois arquétipos políticos que, do
ponto de vista linguístico, apresentam substâncias expressivas distintas.
Um dos arquétipos é de substância verbal e caracteriza-se por uma tradução
do slogan  alemão “Der kampf geht weiter” (“A luta continua”). O outro
é de substância cinésica (o ‘punho erguido’) que é explorado
iconograficamente de forma a ser associado à chaminé de uma fábrica,
signo de substância proxémica (relativo a um cenário fixo) que é
metonímico do operariado (figura nº58).

Consideramos proveitoso averiguar até que ponto se verifica com
o ‘punho erguido’, e outros gestos emblemáticos, os mesmos fenómenos
de adaptação e apropriação dos slogans descritos por Jean Louis Calvet241.
Por esta ordem de ideias, o ‘punho erguido’ assumir-se-ia como uma espécie
de arquétipo cinésico, à semelhança do slogan242 que circula nas sociedades
políticas como arquétipo verbal. Enquanto arquétipo cinésico, o ‘punho
_______________________________
240 - Devido ao facto de o punho erguido ser um gesto tão comum e tão rico em termos

de variedade de significações, não conseguimos perceber a razão pela qual a sua
referência se encontra omissa em todos os dicionários de símbolos que consultámos.
O ‘cinema’ mais aproximado que encontrámos foi o punho fechado (clenched hand)
significativo da «ameaça» e da «agressão». Faltou-nos, todavia, descobrir a significação
do ‘cinema’ resultante da mão fechada que é erguida pelo braço. É a significação
desse ‘cinema’ que se encontra omissa em todos os dicionários consultados.
COOPER, J.C. - An illustrated encyclopaedia of traditional symbols. London, Thames
and Hudson, 1978.
BIEDERMANN, Hans - Dicionário ilustrado dos símbolos. São Paulo, Melhoramentos,
1994.
REVILLA, Frederico - Diccionario de iconografia y simbología, 3ª Ed.. Madrid, Cátedra,
1999.
BECKER, Udo - Dicionário de símbolos. São Paulo, Paulus, 1999.

241 - Confira-se CALVET, Jean Louis – La production révolutionnaire, p. 74-78.
242 - Confira-se III.C2.17 – Slogans.
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LA LUTTE CONTINUE. Paris, s.e, 1968, in: CALVET, Jean Louis - La production
révolutionnaire. Paris, Payot, 1976, p. [104a].

Fig. 58: “A luta continua”. Paris, Maio de 1968.
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erguido’ estaria disponível para as mais variadas utilizações, que vão desde
a apropriação integral - à semelhança do que acontece com a tradução literal
do slogan chileno “El pueblo unido jamas sera vencido” - à adaptação
formal,  como se verifica no slogan “El pueblo armado jamas sera vencido”.
A propósito da transformação do slogan relativamente à substituição do
‘El pueblo unido’ por o ‘El pueblo armado’, Calvet salienta que o sentido
resultante remete, simultaneamente, para o slogan original (o tal slogan
arquétipo) e para as circunstâncias histórico-políticas concretas que levaram
à sua transformação. Processo semelhante acontece em termos cinésicos
com o punho erguido que, no cartaz francês, é associado à chaminé de
uma fábrica. O punho erguido continua a ser o mesmo em termos de
configuração cinésica, mas a sua associação a uma chaminé é indiciática
de uma transformação. Tal como o povo já não é só unido mas armado,
o punho erguido é crismado com um parentesco laboral: é um punho erguido
significativo de uma frente comum de estudantes e trabalhadores. É como
se a adaptação iconográfica significasse uma origem e, ao mesmo tempo,
por questões relacionadas com o contexto e as circunstâncias de acção política,
uma distanciação em relação a essa mesma origem.

Do ponto de vista cinésico, onde esta adaptação nos parece também
evidente é no ‘V’ da vitória que passamos de seguida a analisar.

O braço erguido, cujos dedos indicador e médio fazem como que
um ‘V’, também pode ser considerado como a adaptação do gesto original
do ‘punho erguido’, significando, simultaneamente, a sua origem e um
conjunto de circunstâncias sócio-políticas e históricas específicas. O ‘V’
da vitória, juntamente com o cravo vermelho, assume-se como o gesto
convencionalmente significativo do 25 de Abril de 1974. É curioso verificar,
por sua vez, que o ‘V’ da vitória, considerado como o gesto simbólico
do «25 de Abril de 1974», ao ser tão bem aceite na sociedade política,
volta a transformar-se num gesto estereotipado disponível para as mais
variadas utilizações. Exemplo concreto deste fenómeno é a sua apropriação
pelo PPD, passando, então, a assumir-se como gesto identificativo de uma
determinada instituição política. Esta apropriação/associação institucional
é um fenómeno interessante que nos faz lembrar, no caso da banda desenhada,
a cinésica designativa de uma determinada personagem que permanece estável
“independentemente das múltiplas aventuras sempre análogas, mas nunca
idênticas, que protagoniza”243. O ‘V’ da vitória, ao assumir-se como um
gesto estereotipado mas identificativo do PPD, pertenceria como que a uma

_______________________________
243 - BREMONT, Claude – “Para um gestuário da banda desenhada” in: GREIMAS e outros

-  Práticas e linguagens gestuais, p. 140.
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mímica emblemática que passaria a designar apenas uma instituição político-
-partidária, independentemente das circunstâncias e dos contextos subjacentes
à acção política dessa mesma instituição. É como se o gesto, que antes
circulava livremente na sociedade política à disposição das mais variadas
apropriações, sofresse como que um processo de ‘aprisionamento’, no sentido
de se ter transformado numa nomenclatura cinésica identificativa de uma
instituição política. Processo semelhante encontra-se na simples apropriação
institucional do próprio gesto arquétipo do ‘punho erguido’ pelo Partido
Socialista ou na sua adaptação pela Frente Socialista Popular (FSP). No
caso do logotipo do Partido Socialista, o punho erguido está, simplesmente,
associado à denominação verbal da instituição política. Já no que concerne
ao logotipo da Frente Socialista Popular, verifica-se uma adaptação desse
gesto, à semelhança do que tinha acontecido com o ‘V’ da vitória para
significar convencionalmente o 25 de Abril de 1974. No logotipo da FSP,
a mão fechada é representada agarrando determinados adereços (uma chave
de porcas e uma espiga) convencionalmente  significativos de certos conceitos,
como é o caso do «trabalho» e da «abundância» (figura nº 59).

Sempre que um gesto é considerado como um emblema significativo
da identidade de uma determinada instituição política, passa a assumir-se
como um signo de substância cinésica integrado na categoria das identidades
institucionais.

Não é só o ‘V’ da vitória, posteriormente apropriado pelo PPD, que
se assume como o resultado da adaptação do gesto arquétipo do ‘punho
erguido’. No corpus de análise recenseámos também outros gestos que são
o resultado dessa mesma adaptação (figura nº 60). É o caso do braço erguido,
cuja mão agarra adereços assumidamente ideológicos (como por exemplo,
uma bandeira vermelha) ou que remetem para outros universos (como é
o caso dos relativos ao mundo do trabalho e da guerra).

Na figuração dos braços erguidos, constatámos igualmente uma forma
de enfatização teatral do acto de erguer o braço. Esta teatralização do braço
erguido (figuras nº 61 e 44) é caracterizada por uma espécie de encenação,
cuja temática nos parece ser a da ‘adoração litúrgica’ (político-institucional)
em que o movimento de erguer os braços é significativo do facto de se
«dar graças». Trata-se de um gesto mítico com uma forte tradição religiosa,
relacionado mesmo com a oração244 que, no cartaz adquire, obrigatoriamente,
uma objectividade político-institucional (concretizada através de signos
dotados de uma substância verbal ou objectal). Esta objectividade é resultante
_______________________________
244 - “Depois, Salomão  colocou-se diante do altar do SENHOR, perante toda a assembleia

de Israel; levantou as mãos para o céu” – 1Rs 8,22.
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Fig. 59: Transformações do gesto-arquétipo do ‘punho fechado’ em signo de iden-
tificação institucional, passando a pertencer à categoria das identidades institucionais.
Destaca-se a diferença entre o logotipo do PS e da FSP, no que diz respeito à tal
apropriação desse gesto-arquétipo. No PS verifica-se apenas a simples apropriação,
sem qualquer alteração (não obstante a estilização gráfica), do punho fechado. Na
FSP, devido ao facto de a mão agarrar determinados adereços (a espiga e uma chave
de porcas), constata-se uma adaptação do tal gesto-arquético. Esta identidade
institucional impõe, então, ao espectador uma espécie de dupla interpretação: por
um lado, o reconhecimento do gesto-arquétipo (o ‘punho fechado’) como forma de
estabelecimento de um parentesco ideológico, por outro, o reconhecimento da trans-
formação configurativa desse mesmo gesto que é significativa de uma determinada
posição (institucional), em relação ao significado originalmente transmitido por ele.
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De cima para baixo e da esquerda para a direita:
PS - PARTIDO SOCIALISTA/ DEMOCRATIZAR/ SOCIALIZAR/ DESENVOLVER. S.l.,
PS, [1974], Offset, 7x45cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
PPD - O ABRIR EM PORTUGAL/ PPD. S.l., PPD, 1974, Offset, 65x49cm, in: A Cor
da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa, 1994, p. 34.
Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
JORNAL ‘25 DE ABRIL DO POVO’ - 25 de Abril do povo. Lisboa, Jornal ‘25 de
Abril do Povo’, 1974-1975, Offset, 67x49cm. Arquivo: Centro de Documentação 25
de Abril.
UDP - ACABEM COM OS IMPOSTOS, MULTAS  E ALCAVALAS SOBRE OS
CAMPONESES POBRES!/UDP. S.l., UDP, 1974-1975, Offset, 30x42cm. Arquivo: União
Democrática Popular.
LCI - INDEPENDÊNCIA IMEDIATA PARA AS COLÓNIAS/ LCI. S.l., LCI, [1975],
Offset, 34x23cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.

Fig. 60: Algumas das adaptações a partir do gesto-arquétipo do braço erguido com
a mão fechada (‘punho erguido’): o braço erguido cuja mão faz o ‘V’ da vitória,
enquanto gesto de celebração de um determinado acontecimento histórico (25 de Abril
de 1974), e o braço erguido cuja mão agarra em determinados adereços (bandeiras
vermelhas, objectos de trabalho e armas), considerado como gesto de afirmação de
um determinado paradigma cultural (a ideologia política, o mundo do trabalho ou
o da guerra de libertação política).
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PCP - 1º comício em braga do partido Comunista português. S.l. PCP, 1974, Offset,
69x49cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 61: O braço erguido, considerado como gesto litúrgico de adoração. Sublinha-se a
importância dos adereços que visam concretizar uma objectivação político-institucional
deste tipo de gestos.
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do facto de o gesto de «oração» ser iconograficamente combinado com
adereços que são significativos da identidade da instituição política. Do
ponto de vista cinésico, é possível descortinar, então, uma certa religiosidade,
não obstante o facto dela ser institucionalmente politizada.

Para finalizar a classe dos gestos emblemáticos, acrescentamos que
o braço erguido com a mão fechada não foi o único gesto estereotipado
que recenseámos no corpus de análise. Se é certo que é o mais frequente,
descobrimos também um gesto emblemático que é significativo do protesto.
Trata-se do ‘manguito’ que se encontra ilustrado apenas num único cartaz
editado pela União dos Libertários e Anarquistas de protesto contra as eleições
para a Assembleia Constituinte245. Como é do conhecimento geral, o
‘manguito’ é um gesto popularizado por Raphael Bordallo Pinheiro para
qualificar a atitude de todo um povo (personificado pelo ‘Zé Povinho’)
que se cansou de ser a ‘albarda’ dos políticos (tema de um dos seus mais
famosos cartoons), mas cuja revolta raramente ultrapassa o simples gesto
de protesto.

d - o visionarismo
Para além das classes de gestualidade identificadas, apresentamos mais

uma que consideramos ser relativamente marginal, no que diz respeito à
frequência com que apareceu no corpus de análise. Trata-se da gestualidade
relacionada com o que designámos por ‘visionarismo político’, estando
relacionada com a evocação da «esperança na concretização de um
determinado estado político» (figura nº 62).

Em termos significantes, a cinésica do visionarismo é caracterizada
por ‘cinemas’ relativos à expressão facial e à posição da cabeça, do tronco
e dos membros superiores (braços e mãos).

Relativamente à posição da cabeça e do tronco, destacamos a inclinação
para a frente como significativa não só de um movimento, mas também
da direcção que lhe está subjacente. Neste aspecto existe um ponto em
comum com a gestualidade do ataque. A diferença reside no facto de que,
se na face existiam ‘cines’ conjugados para a expressão de uma emotividade
agressiva, na mímica do visionarismo o rosto é estranhamente inexpressivo,
destacando-se apenas um olhar direccionado para um ponto que se situa
para lá do enquadramento da imagem.

_______________________________
245 - UNIÃO DOS LIBERTÁRIOS E ANARQUISTAS – O VOTO NÃO É SOLUÇÃO.

SÓ REVOLUÇÃO SOCIAL. União dos Libertários e Anarquistas, [1975], 45x34cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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ORPCML - PELA CONSTRUÇÃO DA ORPC(ML)/ PELA RECONSTRUÇÃO DO
PARTIDO COMUNISTA . S.l., ORPCML, 1975, Offset, 43x61cm. Arquivo: União
Democrática Popular.

Fig. 62: A gestualidade do visionarismo: tronco inclinado, braço estendido, mão aberta,
indicador discretamente proeminente.



291

Sistemas de significação do discurso político

É na postura dos braços e das mãos, juntamente com o olhar direccionado
para um além (isto é, para um ponto que está para lá do espaço de representação
da imagem) que reside o núcleo significante da gestualidade do visionarismo.
O braço estende-se horizontalmente e a mão abre-se, como se quisesse (ou
esperasse)  alcançar algo que o enquadramento oculta. Salienta-se, com ênfase,
a diferença existente no que diz respeito à posição das mãos e dos braços
entre a gestualidade da guerra e a do visionarismo. Nesta última, o braço
é representado estendido e a mão aberta. Em contrapartida, na mímica da
agressão, o braço é representado contraído e a mão fechada, como se o corpo
se preparasse para o embate do ataque ou da defesa.

III.C.2.7 - Identidades

Tabela 10 - Identidades

Esta categoria está relacionada com os signos de identidade ou de
identificação institucional.

A categoria das identidades apresenta algumas características que lhe
atribuem uma singularidade própria. A principal está relacionada com o
facto de existirem heterogeneidades de dinâmicas significativas entre os
signos que a constituem, no que concerne aos de substância verbal e a
todos os que apresentam outras substâncias de expressão.

Os signos de substância verbal significam uma «identidade
institucional» logo num primeiro nível de significação (sistema do
enunciado): /Partido Socialista/→→→→→ « Partido Socialista», o que não acontece
com os outros signos dotados de outras substâncias expressivas. Por
exemplo, uma foice e um martelo são signos objectais que significam,
antes de mais, uma determinada função. Para que se assumam como
significantes de uma determinada «identidade institucional» têm de estar
inscritos no âmbito de um processo duplamente conotativo, pelo qual,
inicialmente, foram transformados em significantes metonímicos das
«classes trabalhadoras» ou do «trabalhador» e, posteriormente, de uma
certa «identidade político-institucional».
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O facto de existirem heterogeneidades de dinâmicas significativas
subjacentes aos signos que compõem a categoria das identidades conduziu-
-nos à necessidade de nos termos de interrogar sobre a real especificidade
desta categoria de expressão política.

Aquando da caracterização das categorias de expressão política,
considerámos que elas eram constituídas por signos inerentes ao sistema
do enunciado que, no âmbito das dinâmicas de natureza conotativa adstritas
aos sistemas de expressão política e de significação ideológica, apresentavam
a mesma funcionalidade significante. Ora, a «identidade institucional» surge-
-nos de uma forma diferenciada por intermédio de signos de substância
verbal que a significam denotativamente e de outros, com substâncias
expressivas diferentes, que apenas a evocam numa perspectiva conotativa.
Por outras palavras: nesta categoria apercebemo-nos da existência do mesmo
significado («identidade institucional»), mas também da interessante
particularidade de a sua produção se concretizar através de dinâmicas distintas
(num caso, através da denotação, nos outros por intermédio da conotação),
o que colide com o que anteriormente postulámos sobre o facto de os signos
inerentes a qualquer categoria de expressão terem, obrigatoriamente, de se
integrarem numa dinâmica conotativa.

Esta particularidade de existirem heterogeneidades de dinâmicas
significativas nos signos adstritos à categoria das identidades conduziu-nos
à formulação da hipótese de todos estes signos poderem apresentar uma
funcionalidade significante distinta no discurso político-partidário daquela
que inicialmente pensávamos que eles possuíam. Explicando de outra forma:
levou-nos à necessidade de nos interrogarmos sobre a eventualidade de todos
estes signos serem caracterizados por uma espécie de ‘denominador comum’,
mas que não fosse somente a significação ou a evocação de uma «identidade».
Ora, tal denominador comum existe: os signos de identidade apresentam
uma vocação objectivante. Eles visam dotar a mensagem político-partidária
de um nível mínimo de inteligibilidade que corresponde à explicitação de
uma identidade institucional. Deixamos, então, de estar interessados em
averiguar a forma como os signos significam as identidades, mas sim a
função desses signos, que significam «identidades», no discurso político-
-partidário. Concebendo a categoria das identidades desta maneira,
reconhecemos que a sua denominação deveria alterar-se, pois a actual não
traduz a sua génese: não deveria ser denominada como ‘categoria das
identidades’, mas sim como ‘categoria das objectividades institucionais’.

Numa perspectiva funcional, os signos das identidades desempenham
dois papéis distintos no discurso político-partidário: o de objectivação
institucional  e o de evocação de um imaginário político-ideológico. Embora
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este assunto tenha sido anteriormente desenvolvido, aquando da caracterização
dos signos de identidade246, voltamos a abordá-lo, até porque consideramos
que ganhou ‘novos’ contornos.

Na dimensão objectivante, a omnipresença de signos de identidade está
relacionada com uma acção instituinte de associação, delimitação e de marcação
político-institucional de um património simbólico. Tal património é por nós
concebido como o ‘sedimento’ flutuante , impreciso e ambíguo resultante das
significações produzidas nos sistemas de expressão política e de significação
ideológica, veiculadas não só através do cartaz, mas também por intermédio
de outros meios de comunicação política. Conceber os signos de identificação
nesta perspectiva  equivale a considerar que a dinâmica que lhes está subjacente
é a do ’regere fines’: o estabelecimento de fronteiras que separam “o interior
do exterior, o reino do sagrado do profano, o território nacional do estrangeiro”247

e, no âmbito daquilo que nos interessa, a imposição de limites que determinam
uma exclusividade institucional em relação a um determinado universo cultural.

Imaginemos, todavia, que esta actividade de vinculação já foi concretizada
com sucesso. A instituição política apresenta, então, uma identidade sui generis,
uma espécie de imagem de marca capaz de remeter para um determinado universo
cultural que é significativo da sua vocação político-partidária. Numa situação
como esta, os signos identidade apresentam uma dimensão evocativa, assumindo-
-se como uma espécie de ‘estímulos programados’. A sua emergência e circulação
na sociedade política são, por si só, evocativas do universo cultural que, numa
fase anterior, contribuíram para objectivar.

Passemos à caracterização de cada uma das classes constituintes da
categoria das identidades institucionais.

a - as nomenclaturas verbais
Correspondem às identidades verbais das instituições políticas, podendo

ser denominadas por extenso (“Movimento Reorganizativo do Partido do
Proletariado”) ou por uma sigla (“MRPP”). Esta é a forma de designação
mais utilizada no cartaz político. Verificou-se, igualmente, a existência de
casos intermédios de denominação por extenso e por sigla: por exemplo,
“P.C. Português”.

b - As nomenclaturas verbo-iconográficas
São nomenclaturas que utilizam, simultaneamente, como matéria

expressiva as palavras e as imagens. O exemplo típico desta classe de
expressão é o logotipo (figura nº 63).

_______________________________
246 - Confira-se III.A.4 – A singularidade dos signos de identidade.
247 - BOURDIEU, Pierre – O poder simbólico, p. 113.
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Fig. 63: Exemplos de logotipos retirados de cartazes que constituem o corpus de análise.
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c - As nomenclaturas iconográficas
Juntamente com as nomenclaturas verbo-iconográficas esta é a classe

mais frequentemente explorada no cartaz político (figura nº 64). Salientamos
o facto de não serem obrigatoriamente caracterizadas por signos de substância
iconográfica. O que se verifica é que a imagem se assume como a matéria
expressiva de signos dotados das substâncias mais díspares, como é o caso,
por exemplo, dos objectos e dos gestos. Apresentamos, como exemplo, o
signo identificativo do Partido Socialista, caracterizado pela ilustração de
um punho erguido, ou  o do MDP-CDE, que consiste na ilustração estilizada
de um tronco de uma árvore com a suas raízes.

O facto de, nas nomenclaturas iconográficas, as imagens serem a
matéria expressiva de signos com uma variedade de substâncias, não
significa que, em certas ocasiões, não possam também produzir
significações. Neste caso, as próprias imagens (à semelhança do que
acontecia com os objectos e os gestos) assumem-se como a manifestação
concreta de um sistema formal de expressão político-partidária (substância
expressiva). É o que acontece, por exemplo, com o emblema do CDS
caracterizado por determinadas representações geométricas dotadas de uma
determinada configuração.

Por vezes, os signos de substância iconográfica também estão presentes
na expressão iconográfica de emblemas políticos caracterizados pela ilustração
de objectos e de gestos. Este fenómeno atribui à imagem uma ambiguidade
extremamente fascinante, mas, por vezes, complexa: ela é a matéria expressiva
pela qual um determinado objecto é ilustrado e, simultaneamente, a
manifestação (contígua) de um sistema de expressão institucional, através
do qual o objecto representado adquire certas ‘matizes’, que também
contribuem para a significação de uma determinada «identidade». Já referimos
que, em termos objectais, a simbologia do PCP e do MRPP é exactamente
a mesma (ilustração de uma foice cruzada com um martelo e uma estrela
de cinco pontas). Mas, do ponto de vista de uma significação estritamente
iconográfica, existem diferenças abissais: no símbolo do PCP, a estrela de
cinco pontas é representada linearmente, enquanto, no do MRPP, é uma
forma ‘cheia’; por outro lado, a foice e o martelo são representados de
uma forma muito mais estilizada no símbolo do MRPP, do que no do PCP
(confira-se de novo a figura nº 31). Vejamos agora o que se verifica com
o símbolo do PS. A imagem, como matéria de expressão, assume-se como
suporte de representação de um determinado gesto. Mas, se a considerarmos
também como a manifestação de uma sistema formal de expressão
institucional, concluiremos que a representação do gesto não é uma
representação qualquer. Ela adquire uma singularidade resultante de um
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Fig. 64: Alguns símbolos político-institucionais. Da esquerda para a direita: LUAR,
PCP, MDP-CDE e FEC(ml).
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certo enquadramento (plano de detalhe) e de uma forma concreta de ilustração
(em alto contraste).

III.C.2.8 - Iniciativas

Tabela 11 - Iniciativas

Esta é a categoria que se assume como o núcleo significante dos cartazes
de anúncio de iniciativa, sendo, juntamente com a categoria das identidades,
das mais frequentes no discurso político-partidário veiculado pelo cartaz.

Ao nível do sistema do enunciado, é caracterizada pela divulgação
de uma grande variedade de iniciativas. A diferença entre as iniciativas
de natureza política e não política reside, essencialmente, no significado
denotativo dos signos. Existe, assim, uma grande diferença entre um congresso
e uma manifestação, um comício e uma confraternização, uma romagem
ou uma projecção cinematográfica.

Na tabela nº 12 encontra-se patente o inventário das principais
iniciativas que recenseámos nos cartazes políticos. Independentemente da
diversidade linguística das iniciativas, consideramo-las, meramente, como
formas significantes intermutáveis no âmbito dos sistemas de expressão
política, pois apresentam a mesma funcionalidade significativa: servem para
sugerir um «protagonismo» que, por influência dos signos de identidade,
adquire uma especificidade político-institucional.
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_______________________________
248 - CDS - COMÍCIO EM VALE DE CAMBRA/ CDS. S.l., CDS, [1975], Offset, 42x60cm.

Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
249 - MRPP - COMÍCIO NACIONAL DE HOMENAGEM/ MRPP. S.l,. MRPP, 1974, Offset,

43x59cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
250 - PCP- GRANDE FESTA POPULAR/ COIMBRA PARQUE SANTA CRUZ/ PARTIDO

COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 68x47cm. Arquivo: Partido
Comunista Português.

251 - LCI - CHILE, SOLIDARIEDADE!/ LCI. S.l., LCI, 1974, Offset, 30x21cm. Arquivo:
Partido Socialista Revolucionário.
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PCP - GRANDE FESTA POPULAR/ COIMBRA PARQUE SANTA CRUZ/ PARTIDO
COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 68x47cm. Arquivo: Partido
Comunista Português.

Fig. 65: A iniciativa não política também pode assumir-se como núcleo significante
do cartaz.
Em casos como este, é necessário, todavia, a existência de unidades expressivas de
natureza político-institucional que lhe atribuam um claro sentido político. Se não
existirem no manifesto cartazístico, então o discurso deixa de apresentar uma
especificidade política, confundido-se com outros que também são veiculados pelos
cartazes. É o a caso do discurso publicitário de eventos culturais ou recreativos.
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Tabela 12 - A diversidade de iniciativas anunciadas nos cartazes políticos

Conceber nesta perspectiva as iniciativas políticas, implica considerar
que elas apresentam exactamente a mesma funcionalidade significativa no
contexto de um processo de significação, cuja dinâmica é conotativa. Em
relação a este aspecto, apenas estamos a aplicar o preceito formulado por
Roland Barthes nas ‘Mitologias’, segundo o qual é indiferente sugerir a
«imperialidade francesa» através da representação de um soldado negro que
saúda a bandeira francesa ou de um jovem professor a dar aulas a uma
classe constituída por negros. Da mesma maneira, é irrelevante sugerir, no
sistema de significação ideológica, um «protagonismo» institucional através
do anúncio de uma manifestação ou de uma projecção cinematográfica.
O que é essencial é que a instituição consiga assegurar uma omnipresença
na esfera pública política, através do anúncio sistemático de iniciativas
políticas. Certamente que, no âmbito desta dinâmica significativa, existem
diferenças substanciais entre uma iniciativa política e uma iniciativa cultural
(ou recreativa), em termos meramente denotativos. Estas diferenças
apresentam implicações na recepção do sentido (e são estrategicamente
ponderadas pela própria instituição), na medida em que, nos sistemas de
expressão política e de significação ideológica, é preciso não esquecer que
o signo é caracterizado por um significante que é, simultaneamente, um
signo ‘cheio’ (na sua dimensão linguística) e uma forma ‘vazia’ (na sua
dimensão estilística). Não é, portanto, de forma nenhuma, irrelevante a opção
por anunciar um pic-nic ou uma sessão de esclarecimento. O que se verifica
é que a significação ideológica do «protagonismo» institucional resulta,
sobretudo, de uma produção sistemática e quotidiana de cartazes que
anunciam as mais diversas iniciativas (invariavelmente politizadas no âmbito
do manifesto cartazístico), independentemente da sua natureza. É a
‘quantidade’ de iniciativas que se conseguem anunciar, e não a ‘qualidade’
intrínseca de cada uma delas, que se assume como o principal parâmetro
na significação ideológica do «protagonismo». Nesta produção contínua de
cartazes, nesta ‘organização’ quase que diária de iniciativas, nem todas as
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instituições políticas apresentam a mesma capacidade. Só as que estão
estruturalmente bem organizadas, equipadas e financiadas é que o conseguem.

Se em termos de significação político-ideológica do «protagonismo
institucional», o mais importante parece ser a capacidade da instituição política
de publicitar as mais variadas iniciativas, então elas tendem a assumir-
-se como um ‘pretexto significante’. Este facto é essencial, porque possibilita
questionarmo-nos até que ponto a natureza da iniciativa, bem como a sua
real concretização, serão importantes para a instituição política. Não será
mais importante o anúncio em si, bem como os efeitos e as consequências
políticas no espaço público que tal anúncio acarreta, do que a efectiva
realização da iniciativa? Com isto não pretendemos defender a tese
‘conspiracionista’ que duvida da real concretização das iniciativas anunciadas
nos cartazes. Aliás, sairia completamente do âmbito desta reflexão averiguar
se um comício anunciado por um cartaz realmente se concretizou ou não.
Em vez disso, estamos mais interessados em ponderar as potencialidades
estratégicas para a consagração da vocação partidária de uma instituição
política (consequências políticas institucionalmente desejadas) que são
decorrentes da denominação (ou não denominação) linguística de uma
determinada iniciativa em detrimento de outra, com uma especificidade
completamente distinta.

III.C.2.9 - Locais

Tabela 13 - Locais de acção política

Esta categoria de expressão política não deve ser confundida com
a da espacialidade253, na qual o espaço representado iconograficamente é
considerado como um parâmetro associado à forma como os indivíduos
estabelecem determinadas interacções políticas. Na categoria dos locais, o
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_______________________________
252 - MDP-CDE – ontem a reacção atacou/ hoje os trabalhadores devem responder. S.l.,

MDP-CDE, 1975, Offset, 44x31cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
253 - Confira-se III.C.2.5 – Espaço.
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espaço é concebido como o sítio no qual se desenvolve uma determinada
intervenção institucional. Esta categoria de expressão política é constituída
por duas classes, conforme o espaço, denotativamente significado ou
conotativamente evocado, é considerado pela instituição política como estando
inscrito na sua esfera de acção ou é o palco onde reage ao acontecimento
político.

a - o espaço de acção política
Na sua génese, o espaço de acção política é um local ‘institucionalizado’

que está associado ao funcionamento regular e ordinário da instituição política
(ao contrário do que se verifica no espaço da reacção, concebido como
um sítio relacionado com um funcionamento institucional da ordem do
extraordinário).

O espaço de acção política pode ser estruturado em duas sub-classes:
o local de realização da iniciativa (a1) e o local de posicionamento
institucional (a2).

O local de realização da iniciativa é o sítio onde se realiza uma
determinada iniciativa anunciada pela instituição: um comício, um congresso
uma manifestação, etc.. Tanto pode ser expresso verbalmente (“Pavilhão dos
Desportos”, “Palácio de Cristal”), como iconograficamente. É em termos
iconográficos que a denominação deste espaço se assume como mais
interessante, na medida em que é caracterizado pela tal dinâmica metonímica,
já referida na categoria da espacialidade, que consiste em substituir o sítio
de intervenção institucional (verbalmente objectivado no manifesto cartazístico)
por uma representação iconográfica que seja suficientemente metonímica desse
local. Por exemplo, se um comício tem lugar em Matosinhos, mais
concretamente no recinto do antigo liceu, a imagem principal do cartaz
caracteriza-se pela ilustração da doca de Matosinhos onde os pescadores
remendam as redes254. O que é interessante em toda esta dinâmica consiste
no facto de as metonímias toponímicas serem sistematicamente de natureza
laboral. A significação do local de realização da iniciativa é iconograficamente
substituída pela representação de um espaço de trabalho, mas com a condição
dele estar inscrito numa relação de contiguidade com o local da iniciativa
que se anuncia (confira-se de novo a figura nº20).

A classe do espaço de acção política é igualmente caracterizada pelo
que designámos por ‘local de posicionamento institucional’ (a2). Ao contrário
de ‘a1’, a significação deste local é muito mais ambígua discursivamente:
enquanto o local de realização de iniciativa é explicitado num único cartaz,

_______________________________
254 - PCP- 1º COMÍCIO EM MATOSINHOS/PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l.,

PCP, 1974, Offset, 47x33cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
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o de posicionamento tende a ser inferido a partir de uma multiplicidade
de cartazes editados pela mesma instituição. O local relativo ao
posicionamento institucional é um espaço de intervenção evocado a partir
de uma diversidade de discursos políticos que, por vezes, nem incidem
explicitamente na denominação geográfica de determinados locais. É,
portanto, um espaço ideológico de intervenção e influência política que
é inferido pelo espectador e que contribui para a edificação da singularidade
da instituição partidária.

Esta espacialidade ideologicamente sugerida pode ser de dois tipos,
conforme a área de intervenção, que a instituição concebe como prioritária,
se inscreve, ou não, na estrutura do campo político. É a partir desta distinção
que se considera que a instituição apresenta uma vocação partidária de
natureza total ou parcial, isto é, restrita.

O partido apresenta uma vocação totalitária quando alarga a sua esfera
de intervenção política a determinados espaços da sociedade, que não se
integram tradicionalmente na área de intervenção do campo político. Procura,
então, estender a sua área de intervenção aos mais variados locais,
desenvolvendo um tipo de intervenção política de natureza globalizante:
bairros, locais de trabalho e de ensino, quartéis, hospitais, delegações de
saúde, associações recreativas e culturais, etc.. Virtualmente, não existem
locais interditos à sua esfera de acção e de influência. Em cada um desses
espaços, a instituição partidária organiza núcleos e secções de acção, formação
e influência política. No seu grau mais absoluto, esta concepção globalizante
da acção partidária conduz a uma politização institucionalizada da própria
sociedade civil. A este propósito, confiram-se alguns extractos que retirámos
do programa doutrinário da FUR:

“1- A luta pelo total saneamento dos fascistas e dos sociais democratas
golpistas das Forças Armadas.
(...)
3- A luta pela total liberdade de reunião e organização dos soldados
e marinheiros.
(...)
5- A luta pela criação de Tribunais populares capazes de exercerem
sobre os contra-revolucionários a justiça de classe dos explorados e
oprimidos.
(...)
7- A  luta pela generalização do controle operário sobre a produção
e o controle operário do povo trabalhador sobre toda a economia.
8- A luta pelo aprofundamento e generalização da reforma agrária
que satisfaça as necessidades e aspirações dos trabalhadores rurais
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e dos pequenos e médios camponeses organizados nos seus órgãos
de Poder Popular, nomeadamente os Conselhos de Aldeia.
(...)
9- A exigência da dissolução da Assembleia Constituinte e a denúncia
do seu carácter burguês”255

Consideramos os extractos deste programa doutrinário
suficientemente ilustrativos da tal evocação ideológica de um espaço
totalizante de intervenção política. Saliente-se o facto de que, enquanto
se verifica uma desvalorização das instituições que constituem a estrutura
do campo político (a Assembleia Constituinte) e, portanto, indirectamente,
do espaço de acção que pertence, por inerência, ao domínio do campo
político,  constata-se, simultaneamente, a pretensão da instituição de
estender a sua esfera de acção a outros campos de acção social
(caracterizados, entre outros parâmetros, por estruturas institucionais, ritmos
de funcionamento e espaços de intervenção próprios). É o caso do campo
militar, do campo da justiça e do campo da economia.

Os locais de intervenção política não têm, necessariamente, de
apresentar a dimensão globalizante já referida. A instituição partidária pode
optar por limitar a sua esfera de acção aos locais e às instituições que
são específicas do campo político, como é o caso dos órgãos de soberania.
Quando tal acontece, o posicionamento da instituição altera-se, pois a sua
acção tende a restringir-se somente a esse mesmo espaço e às instituições
que o ocupam. Onde se verifica com maior evidência esta concepção mais
restrita do local de intervenção política é no cartaz eleitoral, no âmbito
do qual a instituição partidária se encontra dotada de uma vocação
‘referendária’ (figura nº 66).

b - o espaço de reacção política
Ao contrário da classe anterior, em que o espaço era concebido como

uma esfera de acção político-institucional e, portanto, era uma espécie de
‘palco’ onde se concretizava a acção previsível, regular e contínua da
instituição política, nesta classe é considerado como o sítio de onde se
desencadeia a reacção ao acontecimento político.

No que diz respeito ao acontecimento político, destacamos o facto
de que este se desenvolve num determinado local, sendo considerado como
uma espécie de espaço da imprevisibilidade:
_______________________________
255 - FUR - FUR/Por uma FRENTE de UNIDADE POPULAR / [programa político]. S.l.,

FUR, 1975, Offset, 69x48cm. Colecção: Isabel Alves/Ernesto de Sousa.
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MDP-CDE - ASSEMBLEIA CONSTITUINTE/ A FORÇA DO POVO/ MDP/CDE. S.l.,
MDP-CDE, 1975, Offset, 59x38cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

Fig. 66: Exemplo de um cartaz ilustrativo de uma concepção restrita do local de
intervenção política.
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“Ontem a reacção atacou
- no Porto, à saída do comício do PS, manifestantes destruíram um
pavilhão do MDP-CDE.
- Em Aveiro realizou-se um manifestação junto à sede do PCP com
apedrejamentos e espancamentos. Provocações junto à sede do MDP-
-CDE. Assaltada pelos reaccionários a sede da União dos Sindicatos
de Aveiro em que foi completamente destruído o seu recheio.
(...)”256

Em relação ao local do acontecimento, o espaço de reacção política
é concebido como o sítio de intervenção institucional, a partir do qual a
instituição reage ao acontecimento, enquadrando-o ou combatendo-o.
Curiosamente, verifica-se que, no âmbito do discurso político, o espaço
da reacção política raramente é objectivado toponimicamente, ao contrário
do que acontece com o espaço onde o acontecimento se desencadeia. Se
o espaço do acontecimento remete, invariavelmente, para um determinado
sítio (Aveiro, Porto, sede do PCP, do MDP-CDE, e da União dos Sindicatos),
o espaço da reacção institucional está associado a uma determinada topologia,
relacionada com as diferentes posições ocupadas pelos protagonistas do
acontecimento, os militantes da instituição política e, eventualmente, o
espectador do cartaz. Ora, esta dimensão topológica, quando associada a
um vocabulário caracteristicamente militar, tende a transformar o espaço
de reacção institucional num campo de batalha: “todos os trabalhadores,
todos os revolucionários devem ocupar o seu lugar nesta batalha decisiva
em defesa da revolução”257;”nas barreiras em apoio aos democratas patriotas
e aos democratas que aí defendem a revolução”258; “derrubadas as manobras
reaccionárias, em frente com o Movimento das Forças Armadas”250;
“levantemo-nos pela independência nacional”260.

_______________________________
256 - MDP-CDE – ontem a reacção atacou/ hoje os trabalhadores devem responder. S.l.,

MDP-CDE, 1975, Offset, 44x31cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
257 - MDP-CDE - a reacção não entrará em Lisboa/ é preciso cortar o caminho à reacção.

S.l., MDP-CDE, 1975, Offset, 45x34cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de
Abril.

258 - MDP-CDE – ontem a reacção atacou/ hoje os trabalhadores devem responder.
259 - MDP-CDE – derrotadas as manobras reaccionárias/ EM FRENTE com o Movimento

das Forças Armadas/ MDP/CDE. S.l., MDP-CDE, 1974 –1975, Offset, 30x21cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

260 - UDP - COMÍCIO/ PARQUE EDUARDO VII/ CONTRA AS AMEAÇAS DE
INTERVENÇÃO AMERICANA/ UDP. S.l., UDP, 1975, Offset. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.
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III.C.2.10 - Pessoas políticas

Tabela 14 - Pessoas políticas enunciadas

Esta categoria está relacionada com a expressão dos sujeitos políticos
que se encontram enunciados – numa perspectiva verbal ou iconográfica
– no manifesto cartazístico.

Antes de procedermos à caracterização de cada uma das classes desta
categoria, consideramos necessário efectuar algumas considerações.

1ª- A natureza deslocada ou diferida do discurso: dictum vs modus
Concebendo por ‘discurso’ a linguagem posta em acção265, torna-se

necessário operar uma distinção entre ‘enunciado’ e ‘enunciação’.
No enunciado desenvolve-se uma consideração a propósito de qualquer

coisa, sendo que ela tanto pode ser falsa como verdadeira. Por sua vez,
a enunciação é concebida como um acto, um acontecimento, a realização
de um processo. A enunciação não deverá ser avaliada em termos de verdade
ou de falsidade, mas segundo critérios de realização (sucesso ou insucesso).
Para Adriano Duarte Rodrigues os enunciados “são da ordem daquilo a
que na Idade Média se designava por dictum” 266 (que pode ser verdadeiro
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_______________________________
261 - PPD - TU DECIDES VOTANDO/ PPD. S.l.  PPD, [1975], Offset, 63x44cm. Arquivo:

Biblioteca Nacional de Lisboa.
262 - COMITÉS DE VIGILÂNCIA ANTI-FASCISTA – Alerta! O Fascismo Anda na Rua!. S.l.,

Comités de Vigilância Anti-fascista, 1974. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
263 - MDP-CDE - VENCER a crise avançar na revolução. MDP-CDE, 1975, Offset,

43x30cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
264 - UDP - COMÍCIO/ PARQUE EDUARDO VII/ CONTRA AS AMEAÇAS DE

INTERVENÇÃO AMERICANA/ UDP. S.l., UDP, 1975, Offset. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.

265 - BENVENISTE, Emile – Problemas de linguística geral, 2ª Ed.. São Paulo/Campinas,
Ed. Pontes, 1988, Vol. I, p. 284.

266 - RODRIGUES, Adriano Duarte - Dimensões pragmáticas do sentido, p. 58.
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ou falso), enquanto a enunciação, que é da ordem do facto, do acontecimento,
remete para o modus (podendo concretizar-se ou não).

Uma particularidade interessante no discurso consiste no facto de os
próprios enunciados poderem apresentar signos que são indiciáticos do
processo enunciativo, como é o caso dos pronomes pessoais (‘eu’ e ‘tu’),
de alguns tempos verbais e dos advérbios ‘aqui’ e ‘agora’. Independentemente
deste aspecto, Adriano Duarte Rodrigues salienta a particularidade de, entre
o enunciado e a enunciação, existir uma espécie de relação de deferimento
ou de deslocação, “de tal modo que o enunciado, além de não poder dizer
algo que seja contraditório com aquilo que a sua enunciação mostra, também
não pode, no mesmo enunciado, assertar ao mesmo tempo algo acerca do
mundo e acerca do processo de enunciação que, no entanto, o faz existir
actualmente”267. Significa este aspecto que a objectivação linguística do sujeito
de enunciação ou, se quisermos, a sua transformação em sujeito de enunciado,
terá de ser feita a através de uma enunciação suplementar (concretizada
por outro sujeito de enunciação), cujo enunciado fala do sujeito de enunciação
que produziu o enunciado anterior. Para que um modus se transforme em
dictum, é necessário uma enunciação adicional, cujo enunciado (‘B’) não
deverá ser confundido com o primeiro (‘A’). Efectivamente, se ‘A’ é um
dictum sobre alguma coisa, ‘B’ é um dictum sobre ‘A’ e o sujeito de
enunciação que o produziu, entretanto objectivado. Poderia continuar-se
indefinidamente com este processo: a objectivação do modus de ‘B’ exige
um enunciado ‘C’, cuja objectivação do modus que lhe está subjacente
implica um enunciado ‘D’ e assim por diante, numa sucessão infinita. É
por isso que Adriano Duarte Rodrigues considera que “esta relação de
diferimento entre enunciado e enunciação é uma relação em abismo” 268.

A dicotomia entre enunciado e enunciação, dictum  e modus, parece-
-nos ser importante para o discurso político-institucional veiculado pelo
cartaz. A partir de uma análise em extensão sobre a globalidade do corpus
de análise, descortinámos um fenómeno curioso: a omnipresença de signos
pertencentes à categoria das identidades que se encontram transversalmente
na esmagadora maioria dos cartazes, independentemente da variedade de
significações que transmitem. Questionamo-nos, então, até que ponto esta
omnipresença associada a uma ‘obsessão’ objectivante de natureza político-
-institucional de significações políticas, não será indiciática do facto de
o manifesto cartazístico ser habitualmente composto por dois enunciados:
um ‘enunciado primeiro’, no qual se inscreve uma determinada significação

_______________________________
267 - Idem, p. 58.
268 - Ibidem, p. 59.
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(dictum) e um ‘enunciado-segundo’, onde se encontra objectivado o sujeito
político-institucional de enunciação do enunciado anterior.

Já anteriormente nos referimos à funcionalidade objectivante dos signos
de identidade que têm por função dotar de inteligibilidade político-institucional
um conjunto de significações de ordem política (e eventualmente não política).
Salientámos, igualmente, que a especificidade institucional do discurso
político resulta desta acção de objectivação. Porém, paralelamente a esta
particularidade, não será legítimo considerar também a possibilidade de o
manifesto cartazístico ser perpassado pelo tal fenómeno de diferimento que
acabámos de caracterizar? Ao concebermos os signos de identidade como
uma espécie particular de signos, constituída por significantes que significam
sujeitos político-institucionais e ao verificarmos a sua omnipresença no
discurso político, não será lícito encarar este fenómeno como sendo
sintomático da existência  de um enunciado-segundo de tipo ‘B’, cujo modus
se encontra implícito, mas o dictum é caracterizado pela globalidade do
enunciado ‘A’ mais a explicitação do sujeito de enunciação que o realizou
(que assim se transforma em sujeito enunciado)? Em caso afirmativo, o
manifesto cartazístico é composto por um enunciado-primeiro de tipo ‘A’,
que deverá ser caracterizado por uma significação (que, habitualmente, tende
a ser de natureza política269) e por um enunciado-segundo de tipo ‘B’, onde
se encontra explicitado linguisticamente o sujeito político-institucional que
produziu ‘A’. Será sempre em referência a ‘B’ e nunca a ‘A’ que analisaremos
as categorias de pessoa política.

Para nós, esta particularidade do discurso político ser caracterizado
por enunciados de tipo ‘A’ e ‘B’, conjugada com o facto de a sua real
especificidade se inscrever em ‘B’ e não em ‘A’, é de suma importância,
pois é significativa do facto de que aquilo que verdadeiramente interessa
no discurso político, não é aquilo que se diz, mas sim a identidade daquele
que disse. Esta é uma particularidade simétrica ao discurso patente no cartaz
revolucionário, com especial relevância para o cartaz do Maio de 68.
Assumidamente anónimo, a mensagem que veicula vale pela sua força,
pertinência e oportunidade política e não pela identidade do sujeito que
a enunciou.
_______________________________
269 - Esta significação poderá não ser de natureza política. Por exemplo, o anúncio de

uma festa de juventude, de uma concentração, de uma projecção cinematográfica,
etc., constituem enunciados que,  per se, não apresentam uma especificidade política.
Tal não impede que possam adquirir uma natureza política e institucional se se encontrar
explicitado (num enunciado-segundo de tipo ‘B’) o sujeito  político-institucional que
os produziu.
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Para finalizar esta consideração: concebendo que a génese político-
-institucional do discurso veiculado pelo cartaz se centra, essencialmente,
nos enunciados-segundo de tipo ‘B’, a sua afixação nos mais variados locais
do espaço público corresponde a uma disseminação da própria identidade
da instituição. Neste fenómeno poderá insinuar-se uma situação de narcisismo
político que resulta do facto de a própria instituição se (re)ver em todos
o locais do espaço público. Este deleite de se (re)ver, e que contribui para
o reforço do sentimento da sua existência, enquanto actor político, poderá
influenciar decisivamente as modalidades de afixação dos cartazes.

2ª - Dicotomia entre sujeito enunciado e sujeito de enunciação.
A categoria de expressão das pessoas políticas incide, exclusivamente,

na identidade dos sujeitos político-institucionais intervenientes no processo
de enunciação dos enunciados políticos (enunciados-primeiro de tipo ‘A’),
que se encontram explicitados em ‘enunciados-segundo’ de tipo ‘B’. Significa
esta particularidade que estes sujeitos são ponderados enquanto sujeitos
enunciados e não como sujeitos de enunciação.

Existem profundas distinções entre sujeito enunciado e sujeito de
enunciação. Poderemos mesmo até considerar que estas duas classes se
constituem como categorias simétricas. A diferença mais radical – e que
se assume como o fundamento das seguintes – reside no facto de o sujeito
de enunciação se encontrar no pólo do modus e o sujeito enunciado, no
do dictum. Este facto determina que a existência de signos no domínio
do enunciado que sejam indiciáticos do sujeito de enunciação apresente
uma interessante especificidade. Confira-se sobre este aspecto o pronome
pessoal ‘eu’. Este é concebido com uma estância discursiva e não linguística
de natureza gramatical. É um signo que se encontra relacionado com os
actos discretos, e cada vez únicos, pelos quais a língua é actualizada por
um locutor270, possibilitando a afirmação da sua subjectividade: é “ego”
que diz ego” 271. Considerando nesta perspectiva, os signos que são
indiciáticos do sujeito de enunciação e, de um modo mais genérico, da
afirmação da subjectividade da linguagem, apresentam a particularidade
de serem “vazios”, não referenciais com relação à “realidade”, nem com
posições “objectivas” no espaço ou no tempo, mas com o próprio processo
de enunciação. “Desprovidos de referência material não podem ser mal
empregados; não afirmando nada não podem ser submetidos à condição
de verdade e escapam a toda a negação. O seu papel consiste em fornecer
_______________________________
270 - BENVENISTE, Emile - Problemas de linguística geral, Vol. I, p. 277.
271 - Idem, p. 286.
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o instrumento de uma conversão, a que se pode chamar a conversão da
linguagem em discurso”272. Todavia, estas características são opostas aos
signos significativos de um sujeito  enunciado, ao ponto de nos interrogarmos
– seguindo de perto o raciocínio de Benveniste – se a sua existência não
é configurativa de uma conversão do discurso em linguagem.

Concebidos já não como instâncias discursivas, mas linguísticas, os
signos dos sujeitos enunciados deixam de estar sempre disponíveis, como
acontecia com os signos dos sujeitos de enunciação. Pelo contrário, passam
a estar integrados numa função sígnica concreta e não virtual, como
anteriormente acontecia. Por outro lado, são referenciais. Deixando de estar
inscritos na ordem do modus, eles estão relacionados com a objectivação
linguística de um determinado sujeito, espaço e lugar. Adquirem, portanto,
uma ‘espessura’ que pode ser caracterizada e inventariada. A este propósito,
confira-se a diferença existente entre o pronome pessoal ‘eu’, como estância
discursiva, e um signo de identidade, concebido como uma instância
linguística. Se ‘eu’ corresponde a todos os sujeitos que convertem a linguagem
em discurso, isto é, que a utilizam em  cada momento e espaço enunciativo,
os signos de identidade correspondem a uma espécie de ‘assinatura’ político-
-institucional pela qual o discurso é ‘cristalizado’ num espaço e tempo
concretos. ‘Eu’ encontra-se disponível para cada actualização discursiva –
categoria vazia utilizada cada vez que algum sujeito afirma a sua
subjectividade através da linguagem. Pelo contrário, a assinatura é uma
categoria cheia que, à semelhança das frequências radiofónicas, se assume
como um “indicativo” próprio e inalienável273. Torna-se desnecessário
mencionar as modificações radicais resultantes desta transformação. Se o
pronome pessoal ‘eu’ era um signo que significava a infinidade de indivíduos
que se propõem como ‘sujeitos’ de discurso; o signo de identidade, concebido
como uma espécie de assinatura político-institucional, é um signo restrito,
indicativo, unicamente, de um indivíduo que é objectivado como sujeito
de linguagem. Este facto obriga à existência de tantos signos de identidade
quantos os sujeitos de linguagem (exactamente como acontece com o espectro
de frequências radiofónico ou com os códigos postais).

Outra diferença substancial existente entre sujeito de enunciação e
o enunciado consiste no facto de o seu emprego poder ser incorrecto. Por
outras palavras: os signos de identidade no discurso político estão
subordinados a regras de utilização. Na nossa opinião, elas estão relacionadas
_______________________________
272 - Ibidem, p. 280.
273 - Ibidem, p. 281.
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com a dimensão significante desses signos (os signos de identidade
apresentam uma configuração que tem de ser respeitada, sob o risco da
objectivação do enunciado político não se fazer com eficácia) e com a
relação que estabelecem com o enunciado-primeiro de tipo ‘A’, no âmbito
da tal objectivação político-institucional. A não obediência a estas regras
conduz ao aparecimento de discursos de esclarecimento (“apesar de ter dito
‘Y’, o que na realidade quis dizer foi ‘Z’”) ou de desmentido (“não fui
eu que disse – naquela data e naquele sítio – ‘Z’”). Por outras palavras:
como afirmam qualquer coisa, como estão inscritos no dictum e já não
no modus, inscrevem-se em condições de verdade, passando a estar
submetidos – mais que não seja potencialmente - a fenómenos de negação
e de controvérsia.

3ª - A heterogeneidade de substâncias expressivas subjacentes aos
sujeitos enunciados.

O estudo da subjectividade na linguagem efectuado por Emile
Benveniste274 tem por base de análise signos cuja substância expressiva
é exclusivamente verbal. Em relação a esta situação, defendemos a tese
relativa ao facto de a espessura dos signos significativos de sujeitos
enunciados poder apresentar uma dimensão substancial mais abrangente,
não confinada somente a uma especificidade de tipo verbal. É possível,
então, inventariar classes de pessoa política, cujos signos não só
apresentam uma substância expressiva de especificidade verbal, mas
também de natureza iconográfica e até mesmo objectal. É o que acontece
com os signos de identidade, tal como já atrás foi referido. A sigla,
ou a denominação por extenso, de uma instituição política constitui a
dimensão verbal da sua substância expressiva, que não é incompatível,
porém, com o facto dela ser coexistente com outras substâncias da
expressão. É o caso de substâncias de natureza iconográfica (grafismos,
cromatismos, composições), objectal (adereços) e até cinésica (gestos
emblemáticos).

Após estas três considerações introdutórias, passamos a caracterizar
as classes de pessoa política concebidas como sujeitos enunciados e não
como sujeitos de enunciação.

_______________________________
274 - Confiram-se os capítulos “Estrutura das relações de pessoa no verbo”, “A natureza

dos pronomes” e “Da subjectividade da linguagem” relativos à parte “O homem na
língua”.
Ibidem, p. 247-259, 277-283 e 284-293.
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a - O ‘eu’ político-institucional
A especificidade do ‘eu’ político-instucional pode apresentar duas

dimensões distintas. A maioria das vezes corresponde aos signos de identidade
institucional que se integram na categorias das identidades. Não obstante esse
facto, a especificidade do ‘eu’ pode apresentar uma ‘espessura’ distinta. Embora
omnipresente no discurso político, mais concretamente nos enunciados-segundo
de tipo ‘B’, o ‘eu’ poderá apresentar uma existência indirecta por intermédio
de signos significativos de posicionamentos político-institucionais275. Nesta
dimensão, a identidade do  sujeito enunciado é evocada por esses posicionamentos,
com a condição deles se inscreverem numa relação de contiguidade com ela.
Concretizando melhor: o ‘eu’ político-institucional continua a existir no discurso
político, mas, indirectamente, através de uma evocação metonímica efectuada
por signos significativos de posicionamentos. Por exemplo, se a expressão “O
partido do povo unido“ for suficientemente metonímica do «MDP-CDE», nada
impede a existência de enunciados-segundo de tipo ‘B’ que apresentem a
particularidade de o sujeito de enunciado, ao invés de ser designado por ‘MDP-
-CDE’, ser evocado através dessa expressão que passa, então, a adquirir, por
inerência, a funcionalidade objectivante que o signo de identificação apresentava.
Curiosamente, este fenómeno não foi descortinado no discurso político, porém
é frequente no discurso comercial (discurso publicitário).

O ‘eu’ político-institucional enunciado pode, em determinadas
circunstâncias, adquirir contornos ambíguos e vagos. Tais contornos nada têm
a ver com a sua especificidade, mas apenas com a sua definição. Por vezes,
é difícil identificar aquele ‘eu’ que objectivou político-institucionalmente uma
enunciação veiculada por um cartaz. Esta ambiguidade está relacionada com
processos de diluição do ‘eu’ político-instituicional, uma impessoalização
táctica e prudente, naquilo que Benveniste categoriza como o ‘nós de orador’.
É em relação a estas situações que Benveniste fala das ‘contaminações’
do singular com o plural (“Como estás? Cá vamos...”) ou  do plural com
o impessoal. Como é óbvio, esta situação é completamente inexistente no
discurso imediatamente posterior ao pós 25 de Abril, quando a instituição
política necessitava de afirmar a sua identidade no regime democrático pluri-
partidário recém instituído.

A segunda situação de ambiguidade do ‘eu’ político-institucional é
simétrica em relação à anterior. Trata-se de um ‘eu’ maximalista, majestático
expresso num ‘nós que, por isso mesmo, adquire contornos vagos. Salienta-
-se o facto deste ‘nós’ metonímico do ‘eu’ ser “algo diferente de uma junção
de elementos definíveis; a predominância do “eu” é aí muito forte, a tal

_______________________________
275 - A este propósito, confira-se III.C.2.11 – Posicionamentos.
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ponto que em certas condições esse plural pode substituir o singular. A
razão está em que “nós” não é um “eu” quantificado ou multiplicado, é
um “eu” dilatado além da pessoa estrita”276 (o itálico é do autor).

O ‘eu’ político-institucional dilatado num ‘nós’ é um ‘eu’ que, no
seu grau mais absoluto, é evocado pela totalidade da sociedade política.
Da mesma forma que o Estado serve para evocar «Luís XIV» (“L’état c’est
moi”), também o povo e a globalidade dos portugueses podem ser explorados
para evocar uma única instituição política.

Do ponto de vista verbal, este ‘eu’ político-institucional dilatado
dificilmente se encontrou nalgum cartaz, devido ao facto de consideramos
que a sua existência no enunciado está relacionada com processos de evocação
de instituições políticas dotadas de uma forte legitimidade e implantação
na sociedade política, situação que ainda não tinha ocorrido no período
imediatamente posterior ao 25 de Abril de 1974. É possível, todavia, descobrir
algumas composições significativas deste ‘eu’ engrandecido, embora em
cartazes, excluídos do corpus de análise por impossibilidade de datação.
Estamos a referir-nos, em particular, a um interessante exemplar do PPD277

patente na figura nº 67.
No que diz respeito a este cartaz, a imagem principal é constituída

pelo símbolo do PPD em grandes dimensões, salientado a partir de um
fundo composto por uma multiplicidade de símbolos do mesmo partido.
É como se cada um deles fosse a personificação de um militante que o
símbolo maior engloba. Quanto maior for o número desses símbolos (visível
até na sua disposição padronizada e massificada, cortada pelo enquadramento)
mais evidente é a natureza majestática subjacente ao signo de identidade
(símbolo em grandes dimensões). Paralelamente, o título reforça essa
dimensão majestática (“hoje já somos muitos”), ao mesmo tempo que, em
presságio, enfatiza uma dimensão hiperbólica (“amanhã seremos milhões”)
que atinge um grau absoluto nas manipulações espontâneas (inscrições)
efectuadas nalguns destes cartazes por indivíduos, certamente simpatizantes
do partido, que ao título acrescentaram: “depois de amanhã seremos todos” 278.

_______________________________
276 - BENVENISTE, Emile - Problemas de linguística geral, Vol. I, p. 257-258.
277 - PPD- hoje somos muitos/amanhã seremos milhões. S.l. PPD, s.d., Offset. Arquivo:

Comissão Nacional de Eleições.
278 - Curiosamente, esta dimensão ‘imperial’ maciça subjacente ao ‘eu’ dilatado, mas

veiculada, exclusivamente, pela imagem, volta a redescobrir-se uma vintena de anos
depois, num magnífico outdoor de promoção do engenheiro Ferreira do Amaral, relativo
às eleições presidenciais do ano 2000.
De grande dimensões, a imagem principal era constituída pela sua efígie com a
particularidade de ser constituída por milhares de fotografias retocadas, tipo passe,
dos mais variados indivíduos.
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PPD - hoje somos muitos/amanhã seremos milhões. S.l., PPD, s.d., Offset, 93x61cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

Fig. 67: Evocação de um ‘eu’ político-institucional de natureza majestática, por intermédio
da imagem e da palavra.
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b - O ‘tu’ político-institucional
Trata-se de uma categoria de pessoa político-institucional enunciada

que deverá ser encarada como um sujeito externo e transcendente ao ‘eu’:
“quando saio de “mim” para estabelecer uma relação viva com um ser,
encontro ou proponho necessariamente um “tu” que é fora de mim a única
“pessoa imaginável”279. É, portanto, o sujeito enunciado com o qual o ‘eu’
enunciado estabelece uma relação intersubjectiva. A particularidade de no
discurso político o ‘tu’ possuir uma especificidade político-institucional está
associada, exclusivamente, ao facto do ‘eu’ enunciado também apresentar
essa natureza. Se ‘eu’ não fosse político-institucional, mas sim comercial,
o estatuto de ‘tu’ já seria totalmente distinto. Quem é, portanto, o ‘tu’ político-
-institucional? Na sua perspectiva mais ampla é o cidadão, mas, numa vertente
mais restrita, tende a confundir-se com o militante, o simpatizante, o eleitor
ou qualquer outro sujeito cuja actuação se desenvolve no âmbito do campo
político. Independentemente destas duas perspectivas, ‘tu’ enunciado será
sempre o destinatário da mensagem veiculada pelo cartaz.

Do ponto de vista estritamente linguístico (e não discursivo), existe
um desequilíbrio de estatutos na relação ‘eu’/’tu’ político-institucional.  Ao
contrário do ‘eu’ político-institucional enunciado, que se encontra
omnipresente no enunciado-segundo de tipo ‘B’, o ‘tu’ é uma classe de
pessoa que apresenta um estatuto relativamente flutuante, no sentido de
poder, eventualmente, ser objectivado linguisticamente. Se a dimensão
institucional do discurso político obriga à explicitação linguística do ‘eu’
político-institucional responsável por uma determinada enunciação, em
contrapartida não existe qualquer razão que implique a objectivação de ‘tu’.
Constatamos, então, um desequilíbrio de estatutos: o ‘eu’ político-institucional
é sempre objectivado, enquanto o ‘tu’ pode ou não sê-lo.

O ‘tu político-institucional não é somente o sujeito transcendente a
‘eu’ (‘não-eu’), mas também o indivíduo para o qual se dirige. Quando
se encontra referenciado, a sua identidade pode ser genérica ou extremamente
concreta. No primeiro caso, ‘tu’ remete para um destinatário ‘impessoal’
que corresponde à totalidade dos sujeitos que integram o campo político.
É um sujeito indiferenciado (em termos de aposto político), que pode, no
entanto, ser determinável através da desinência do verbo (“dá mais força
à liberdade”280; “contribui para a vitória do Partido Socialista”281) ou do

_______________________________
279 - BENVENISTE, Emile - Problemas de linguística geral, Vol. I, p. 255.
280 - PCP – DÁ MAIS FORÇA À LIBERDADE/ vota na democracia rumo ao socialismo.

S.l., PCP, 1975, Offset, 96x68cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
281 - PS- Campanha de fundos/ PARTIDO SOCIALISTA. S.l, PS, [1975], Offset, 40x28cm.

Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
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pronome possesivo relativo à segunda pessoa do singular (“O PPD pensa
em ti, na tua  família, pensa nos  teus  filhos (...)”282, o mesmo acontecendo
com os pronomes pessoais, quer na sua dimensão recta, quando funcionam
como sujeito da oração (“tu decides votando”283), quer ‘oblíqua’, quando
se empregam em conjugação com uma preposição desempenhando a função
de complemento nominal (“(...) decide por ti próprio”284). Já numa perspectiva
iconográfica, este ‘tu’ político-institucional é indirectamente objectivado pela
forma como os modelos se encontram representados (composição)285. É o
caso da posição frontal, da representação do modelo caminhando em direcção
ao espectador, do olhar direccionado e, até mesmo, do gesto interpelativo
do dedo apontado (figura nº68).

Se numa perspectiva genérica, a identificação linguística do ‘tu’
político-institucional tende a ser significativa da globalidade da sociedade
política, numa perspectiva concreta, a situação é distinta - o ‘tu’ é concretizado
por um vocativo: “Português! Trabalhador”286; “povo trabalhador de
Portugal”287; “Camarada Operário! Camarada Camponês! Camaradas Soldados
e Marinheiros! Empregado, estudante ou intelectual que desejas servir a
causa do povo!”288.

Nesta objectivação linguística do ‘tu’, descortina-se aquilo que já se
tinha deduzido através da categoria dos adereços289 - a sociedade política
encontra-se fortemente determinada pelos valores do trabalho. É como se
não fosse constituída por agentes político-institucionais (militantes de partidos
políticos, eleitores e representantes de órgãos de soberania), mas unicamente
por actores sócio-económicos institucionalmente politizados, isto é,
interpelados para uma acção política de natureza institucional. Entrevê-se
_______________________________
282 - PPD/CID – UMA CASA PARA CADA FAMÍLIA/ UMA FAMÍLIA PARA CADA CASA/

PPD. S.l. PPD, 1975, Offset, 30x22cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.

283 - PPD- TU DECIDES VOTANDO. S.l., PPD, 1975, Offset, 63x44cm. Arquivo: Biblioteca
Nacional de Lisboa.

284 - PPD/CID - PORTUGUÊS! TRABALHADOR!. PPD, 1975, Offset, 30x22cm. Arquivo:
Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.

285 - MARTINE, Joly – L’image et les signes, p. 121.
286 - PPD/ CID – PORTUGUÊS! TRABALHADOR!/ PPD. S.l., PPD, [1975], Offset,

30x22cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
287 - CMLP, OCMLP, ORPC(ML) – A CLASSE OPERÁRIA VAI TER DE NOVO O SEU

PARTIDO!/ CMLP/ OCMLP/ ORPCML. S.l, CMLP, OCMLP, ORPC(ML), 1975, Offset.
Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

288 - UDP- UDP/ União Democrática  Popular. S.l., UDP, 1975, [Heliogravura], 63x90cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

289 - A este propósito, confira-se III.C.2.2 – Adereços.
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PDC - Consulta a tua  consciência. S.l., PDC, s.d., 59x43,5cm. Arquivo: Arquivo Municipal
de Lisboa/Arquivo Histórico.
PCP - para construir a democracia junta a tua à nossa voz/ PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 99x69cm. Arquivo: Centro de Documentação 25
de Abril.

Fig 68: O gesto interpelativo (dedo apontado em direcção ao espectador) e o olhar
direccionado são duas formas de representação iconográfica que remetem para um ‘tu’
indiferenciado, caracterizado por todos os sujeitos que ocupam um determinado lugar (o
sítio para onde o dedo aponta e o olhar interpela) e que, por esse facto, adquirem o
estatuto de’‘espectador político’.
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assim, uma concepção globalizante da sociedade política290, em relação à
qual é suficientemente representativa a máxima político-partidária constante
num cartaz editado pela CARP(ML), “o nosso lugar é lá dentro”291 (sendo
que a palavra ‘lá’ é ilustrada pela imagem estilizada de uma fábrica) e
o título publicado num cartaz eleitoral do PCP, “a classe operária na
Assembleia Constituinte”292.

Nos cartazes do corpus de análise constatámos também a existência
de um relativo paralelismo entre a denominação do ‘tu’ político-institucional
e a existência de um discurso de natureza apelativa, pelo qual o destinatário
do cartaz se assume como o sujeito de uma exortação política. Acrescenta-
-se que a denominação do ‘tu’ político também é sugestiva de um
relacionamento informal e familiar que implicita uma posição de paridade
estatutária entre o ‘eu’ e o ‘tu’ político-institucionais. Embora não tenhamos
apurado este fenómeno nos cartazes constituintes do corpus de análise,
sabemos da existência de cartazes políticos com data de edição posterior
a 1975, cuja denominação linguística do ‘tu’ é feita num tom mais formal
ou cerimonioso. Seria, aliás, interessante ponderar, até que ponto a forma
como o destinatário mencionado linguisticamente pode ser significativa de
um determinado relacionamento que a instituição política estabelece com
os membros da sociedade política. Um tratamento aparentemente familiar
do ‘tu’ é significativo de uma relação institucionalmente paritária: ‘eu’ e
‘tu’ apresentam o mesmo estatuto, no âmbito de um ideal de igualdade
e fraternidade político-institucional. Por sua vez, um tratamento mais
cerimonioso e respeitoso é significativo de uma relação estatutariamente
desigual: o ‘tu’ é remetido para um plano politico-institucionalmente elevado
em relação ao ‘eu’.

c - O ‘ele’/’eles’ político-institucional
Numa perspectiva discursiva, o ‘ele’ é considerado por Emile

Benveniste da mesma forma que os gramáticos árabes: como um categoria
de ‘não pessoa’. No contexto das relações de pessoa no verbo, o autor
é explícito ao afirmar que “eu designa aquele que fala e implica ao mesmo
tempo um enunciado sobre o “eu”: dizendo eu, não posso deixar de falar
de mim. Na segunda pessoa, “tu” é necessariamente designado por eu e
_______________________________
290 - A este propósito, confira-se III.C.2.9 – Locais, com especial ênfase a sub-classe relativa

aos locais associados aos posicionamentos institucionais.
291 - CARP(ML) - NÃO aos despedimentos. O NOSSO LUGAR É LÁ DENTRO. S.l.,

CARP(ML), 1975, 30x21cm. Arquivo: União Democrática Popular.
292 - PCP – COMÍCIO em MOSCAVIDE/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP,

1975. Offset 65x  46cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
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não pode ser pensado fora de uma situação proposta a partir do “eu” (...).
Da terceira pessoa, porém, um predicado é bem enunciado somente fora
do “eu-tu”; essa forma é assim exceptuada da relação pela qual “eu” e
“tu” se especificam. Daí ser questionável a legitimidade dessa relação como
“pessoa”293. Por outras palavras: o ‘ele’ é concebido como uma ‘não pessoa’
porque se assume como uma entidade excluída da relação interlocutiva no
âmbito da qual ‘eu’ e ‘tu’ apresentam uma existência. Do ponto linguístico
e já não discursivo, consideramos que o ‘ele’ também apresenta este
desequilíbrio. É uma entidade cuja especificidade não deve ser confundida
com a que está subjacente ao ‘eu’ e ao ‘tu’ político-institucionais. Não
obstante essa dimensão externa, o ‘ele’ inerente aos enunciados-segundo
de tipo ‘B’ também apresenta uma natureza político-institucional.

Do ponto de vista estritamente linguístico e, portanto, não discursivo,
o ‘ele’ apresenta a particularidade de ser um sujeito político-institucional
concreto, embora o seu estatuto seja completamente distinto do que está
subjacente ao ‘eu’ e ‘tu’ político-institucionais. Geralmente, o ‘ele’ está
relacionado com  significação do ‘outro’ político-institucional. O facto de
o ‘ele’, encarado como um sujeito enunciado que se encontra objectivado,
apresentar uma determinada significação contrasta com o pormenor de, do
ponto de vista discursivo, ser pautado por uma especificidade abstracta e
virtual. Efectivamente, ‘ele’ pode ser uma infinidade de sujeitos ou nenhum,
não designar especificamente nada nem ninguém e servir para predicar
verbalmente qualquer coisa294.

Enquanto ‘outro’, o ‘ele’ político-institucional pode apresentar duas
dimensões distintas, conforme é objecto de uma conotação político-institucional
de natureza negativa ou positiva. No primeiro caso, o ‘ele’ assume a figura
do adversário ou do inimigo político e, no segundo, do ídolo.

O adversário político-institucional pode ser encarado de duas
maneiras. Como alguém que pode afectar a restrita esfera de subjectividade
político-institucional ‘eu-tu’. Geralmente é o protagonista do acontecimento
em relação ao qual a instituição política (‘eu’ político-institucional) reage
(“Alerta! O fascismo anda na rua!”295). Existe todavia, uma segunda forma
– curiosamente não encontrada no corpus de análise de considerar o
adversário. Trata-se de alguém que não é digno de integrar a restrita esfera

_______________________________
293 - BENVENISTE, Emile - Problemas de linguística geral, Vol. I, p. 250.
294 - Idem, p. 253.
295 - COMITÉS DE VIGILÂNCIA ANTI-FASCISTA – Alerta! O Fascismo Anda na Rua!.

S.l., Comités de Vigilância Anti-fascista, 1974. Arquivo: Centro de Documentação
25 de Abril.
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de subjectividade político-institucional ‘eu-tu’, isto é, de se assumir como
interlocutor político-institucional do ‘eu’. É um ‘tu’ político-institucional
potencial, mas voluntariamente marginalizado pelo ‘eu’296. A sua exclusão
da esfera da interlocução assume-se, então, como o testemunho de um
menosprezo político-institucional e integra-se numa estratégia de
humilhação daquele “que não merece nem mesmo que alguém se dirija
“pessoalmente”297.

A situação simétrica à do ‘ele’ político-institucional menosprezado
corresponde à do ‘ele’ idolatrado. Ao contrário do que se verifica no caso
do adversário, o ídolo político corresponde à objectivação de um sujeito que
o ‘eu’ gostaria de integrar na esfera da subjectividade político-institucional.
Como isso é impossível, pois o ‘ele’ encontra-se, irremediavelmente,
excluído histórica e espacialmente do tempo e do espaço da interlocução
político-institucional298, esse ‘ele’ tende a assumir-se como uma referência
e um exemplo. O ‘ele’ (por exemplo, Germano Vidigal, Alex, Militão
Ribeiro, Catarina Eufémia, José Gregório, mas também Carlos Marighella,
Stalin e Mao Tsé Tung) surge, então, como uma referência que, no âmbito
da esfera de subjectividade, possibilita legitimar determinados conteúdos
políticos. Quando isso acontece, o ‘eu’ político-institucional tende a ‘diluir-
se’ no enunciado-segundo de tipo ‘B’, em proveito da identificação desse
‘ele’ que é cultivado. Surge, então, a citação doutrinária, pretensamente
atribuída à celebridade política que se homenageia: “A classe operária
sem partido é como um exército sem estado maior – Stalin” 299.

_______________________________
296 - Embora no cartaz político, o ‘ele’ seja concebido, sobretudo, como um inimigo ou

um traidor (“os primeiros marxistas-leninistas decidiram abandonar o P«C»P, depois
de ter sido completamente tomado pelo bando renegado de Cunhal, que passou a
atacar as verdadeiras forças revolucionárias em Portugal e no mundo (...)”), existem
casos nos quais é possível descortinar um menosprezo político-institucional por algumas
instituições políticas que, assim, são relegadas para uma marginalidade linguística.
É o caso, actualmente, da recusa firme do PP em dialogar com o PCP (isto é, em
reconhecê-lo como um ‘tu’ político-institucional), por o considerar um partido de
ideologia marxista-leninista e, portanto, estruturalmente anti-democrático.
CMLP, OCMLP, ORPCML - A CLASSE OPERÁRIA vai ter de novo o seu partido!.
S.l., CMLP, OCMLP, ORPCML, 1975, Offset, 60x86cm. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.

297 - BENVENISTE, Emile - Problemas de linguística geral, Vol. I, p. 254.
298 - Não obstante existir uma substancial diferença de estatuto entre as categorias de pessoa,

no que diz respeito ao facto de ‘ele só poder ser concebido fora da relação ‘eu e
‘tu’, mesmo assim pode ser incluído nessa esfera. A conjugação de ‘eu’ com ‘ele’
origina, então, aquilo que Benveniste designou por ‘nós exclusivo’.

299 - [UDP] - A CLASSE OPERÁRIA SEM PARTIDO É COMO UM EXÉRCITO SEM
ESTADO MAIOR. S.l., UDP, 1974-1975, Offset, 66x54cm. Arquivo: União Democrática
Popular.
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Esta ‘diluição’ propositada do ‘eu’ político-institucional no enunciado-
-segundo de tipo ‘B’ não deverá conduzir-nos ao erro de considerar que
o enunciado-primeiro de tipo ‘A’ foi concretizado por um ‘ele’ (por exemplo,
a máxima doutrinária patente no enunciado-primeiro de tipo ‘A’, embora
sendo da autoria de Stalin, não foi enunciada no cartaz pelo próprio).
O que se passa é que o sujeito político-institucional não se assume no
enunciado-segundo de tipo ‘B’, o que não significa que não exista.
Explicando por outras palavras: a máxima doutrinária, apesar de ser da
autoria de Stalin, foi proferida por um determinado sujeito de enunciação
político-institucional (num espaço e momento específicos) que, porém,
não se encontra explicitado.

Em todo este processo, aceitamos a existência de um apagamento
do ‘eu’ político-institucional no enunciado-segundo de tipo ‘B’, mas cujos
contornos não devem ser confundidos com o que Benveniste qualifica de
‘alienação’ por referência à expressão de Rimbaud, “je est un autre”300.
O apagamento do ‘eu’ político-institucional é propositado e funcional. Só
existe para que o ‘outro’ possa apresentar uma existência linguística, pelo
que a expressão de Rimbaud deverá ser reformulada num ‘autre est un
je” (o que não deixa de constituir uma forma de alienação, embora com
contornos distintos). O ’eu’ político-institucional assume-se, então, como
um médium pelo qual o ‘ele’ fala. Com competência para invocar um ‘outro’,
‘ele’ só terá existência linguística com a condição de se pessoalizar no
‘eu’ político-institucional.

Escusado será considerar que toda esta operação é extremamente eficaz
em termos de estratégias de legitimação, ao ponto de nos questionarmos
se alguns cartazes pretensamente de «homenagem», não são, na realidade,

_______________________________
300 - BENVENISTE, Emile - Problemas de linguística geral, Vol. I, p. 253.

Esta alienação é patente quando existe um processo de projecção do ‘eu’ no ‘ele’:
‘eu’ fala como se fosse um ‘outro’. Trata-se de uma situação que nos faz lembrar
o comportamento linguístico do primeiro serial killer português, o assassino do Baleal.
Num trabalho recentemente efectuado pela TVI sobre este indivíduo que apresenta
perturbações psicológicas, foi entrevistado um colega de prisão que, após ter sublinhado
o seu comportamento presidiário exemplar, acrescentou a particularidade de que ele
falava sempre na terceira pessoa do singular quando se referia a si próprio, enquanto
assassino. Ora, esta situação de ‘descentramento’ subjectivo através da linguagem
é distinta da que se verifica quando existe uma projecção do ‘ele’ no ‘eu‘ (subjectivização
do ‘ele’): ‘eu’, através de si, transporta para a esfera da interlocução a figura do
‘outro’, isto é, do ausente. Embora continuemos no âmbito figura da alienação, os
contornos são completamente distintos: o ‘outro’ fala através de um ‘eu’ que apresenta
competência para o mediar.
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de «doutrina». Numa situação como a acima referida, as significações
políticas são veiculadas como dogmas – enunciados que não podem ser
submetidos a exame crítico. Se o ‘eu’ se encontra despessoalizado (na
medida em que é apenas o ‘veiculo’ pelo qual o ‘ele’ se expressa), o
‘tu’ político-institucional descobre-se, subitamente, numa situação
complicada: não pode discutir com o ‘eu’ uma vez que este é apenas
um ‘médium’ ao qual não se pode atribuir aquele discurso. Simultaneamente,
também não pode contestar o ‘ele’ invocado pelo ‘eu médium’ pois encontra-
-se para lá da esfera da relação intersubjectiva num plano exterior que
lhe é transcendente.

Independentemente de se ser conotado positivamente (ídolo) ou
negativamente (adversário ou inimigo), o ‘ele’ apresenta a particularidade
de poder ser pluralizado. Geralmente, o ‘eles’ é utilizado em determinadas
circunstâncias para significar uma colectividade indeterminada de sujeitos
políticos que, por questões tácticas, não convém à instituição política
identificar. Este ‘eles’ político descortina-se, sobretudo, através da utilização
do verbo na terceira pessoa do plural: “visavam instalar um clima de
insegurança e de terror, destruir a confiança do nosso povo na Revolução
(...)301”; “foi o medo que os levaram à posição do 31 de Janeiro. Medo
de não verem senhoras com casacos de peles (...) mas sim (...) de virem
a assistir a uma grande manifestação da classe trabalhadora”302. Numa
perspectiva iconográfica, a indeterminação do ‘eles’ descortina-se através
do recurso às silhuetas ou da exploração de adereços que visam ocultar
a identidade dos sujeitos políticos. É o caso das gabardinas, dos chapéus
e dos óculos escuros, por exemplo.

d - o ‘nós’ político-institucional
A pluralização à primeira vista é geradora de problemas. Do ponto

de vista discursivo, Beneveniste recusa terminantemente a possibilidade do
‘eu’ (e do ‘tu’) poderem ser pluralizados. Esta posição está relacionada
com o facto de, no âmbito do processo de enunciação, ‘eu’ e ‘tu’ serem
singulares: “o “eu” que enuncia o “tu” ao qual “eu” se dirige são cada
vez únicos”303. Ora, considerando que o enunciado-segundo de tipo ‘B’ se
_______________________________
301 - MDP-CDE – VENCER a crise avançar na revolução/ MDP/CDE. S.l. MDP-CDE,

1975, Offset, 43x30cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
302 - PS - COMÍCIO/ CONTRA A CAMPANHA ANTI-SOCIALISTA/ PARTIDO SOCIALISTA.

S.l., PS, 1975, Offset, 30x21cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.

303 - BENVENISTE, Emile - Problemas de linguística geral, Vol. I, p. 253.
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caracteriza pela objectivação linguística de um ‘eu político-institucional’
e, eventualmente, de um ‘tu’ que constituíram, num determinado momento
e espaço, o núcleo de um processo de enunciação político-institucional,
está fora de questão considerar o ‘nós político-institucional’ como uma
multiplicação de vários ‘eu’ e ‘tu’. A génese do ‘nós’ deverá fundamentar-
-se, então, no princípio da junção de ‘eu’ com um sujeito de natureza ‘não-
-eu’, independentemente dos contornos que possa apresentar. Se ‘não-eu’
for ‘tu’, o ‘nós’ é inclusivo; porém, se apresentar a particularidade de ser
também uma ‘não-pessoa’ (‘ele’), então o ‘nós político-institucional’ assume
uma dimensão exclusiva.

1) o ‘nós’ inclusivo (‘eu’ e ‘tu’)
Esta é uma situação em que o ‘eu’ político-institucional e o ‘tu’ se

encontram coligados, e essa coligação é objectivamente explícita do ponto
de vista linguístico.

Juntamente com a identidade do sujeito político-institucional de uma
enunciação (‘eu’ político-institucional) esta é, sem dúvida, uma das classes
de pessoa política mais frequentemente exploradas. O ‘nós’ político-institucional
inclusivo resulta da conjugação do ‘eu’ com o ‘tu’, do sujeito enunciado
com o espectador (ou espectadores agrupados num ‘vós’ político) de forma
a instituir um laço entre ambos, no qual se alicerça a legitimidade de uma
comunhão político-partidária.

No ‘nós inclusivo’ verifica-se como que um ‘esbatimento’ do ‘eu
político’ que se dilui na sociedade. Onde se descortina claramente o ‘nós
inclusivo’ é nas formas verbais da primeira pessoa do plural, tanto no presente
do conjuntivo (“contra as manobras de intervenção americana: levantemo-
-nos em luta pela independência nacional”304; “Todos à Feira do Livro. Todos
à Vento de leste. Apoiemos as editoras democráticas e populares”305), como
no futuro imperfeito (“Na unidade revolucionária  construiremos o
socialismo”306. Frequentemente estes tempos verbais também estão conjugados
com o pronome indefinido ‘todos’ (“todos aos Restauradores (...) pelo poder
_______________________________
304 - UDP – COMÍCIO/ PARQUE EDUARDO VII/ CONTRA AS AMEAÇAS DE

INTERVENÇÃO AMERICANA/ UDP. S.l. UDP, 1975, Offset. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.

305 - MRPP – TODOS À FEIRA DO LIVRO/ TODOS À VENTO DE LESTE. S.l., MRPP,
[1975], Offset, 85x61cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

306 - LUAR- NA UNIDADE REVOLUCIONÁRIA CONSTRUIREMOS O SOCIALISMO/
LUAR. S.l., LUAR, 1974-1975, Offset, 58x41cm. Arquivo: Centro de Documentação
25 de Abril.
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democrático dos trabalhadores”307), termos linguísticos que enfatizam esta
comunhão do sujeito político-institucional com o(s) espectador(es) do
cartaz.

2) o ‘nós’ exclusivo (‘eu’ e ‘ele’)
Do ponto de vista político, o ‘nós’ exclusivo assume apenas a forma

de uma coligação  constituída pelo ‘eu’ político-institucional e por um ‘ele’
ou ‘eles’.

No ‘nós’ exclusivo verifica-se uma valorização do ‘eu político-institucional’,
o que não acontece com o ‘nós inclusivo’, onde o ênfase incide na figura do
‘tu’. Este aspecto é interessante, pois significa que, enquanto no ‘nós’ inclusivo
o ‘eu político-institucional’ pode estar mais ou menos diluído no enunciado-
segundo de tipo ‘B’, no ‘nós’ exclusivo deverá encontrar-se sempre
omnipresente. Por vezes, esse ‘eu político-institucional’ não é facilmente
reconhecível no ‘enunciado-segundo’. Nada existe do ponto de vista
configurativo (cromatismos, grafismos, disposições tipográficas, composições
iconográficas, etc.) e linguístico, que nos possibilite descobrir e distingui-
lo claramente. Isto acontece, sobretudo, nos cartazes de coligações partidárias
que ainda não apresentam uma identidade político-institucional singular,
como aconteceu mais tarde com a APU – Aliança Povo Unido ou a AD
– Aliança Democrática308. Na figura nº69, apresentamos o exemplo de um
cartaz significativo de um ‘nós exclusivo’ político-institucional, no qual
é difícil descobrir qual é o ‘eu’ político-institucional que lhe está subjacente,
isto é, o sujeito político-institucional responsável por uma determinada
enunciação. Poderá considerar-se que é o PS e o PCP, facto patente na
enfatização gráfica dos seus símbolos e na frase “unidos venceremos”.
Voltamos, porém, a basear-nos em Emile Benveniste para salientar o facto
de que, no processo enunciativo (e também na sua objectivação linguística),
o ‘eu’ político-institucional se assume, obrigatoriamente, como uma peça
chave. O ‘nós’ político-institucional, nas suas dimensões inclusivas ou
exclusivas, não deverá nunca ser concebido como um pluralização do ‘eu’,

_______________________________
307 - PS – TODOS AOS RESTAURADORES/ A LUTA CONTINUA/ PARTIDO SOCIALISTA.

S.l., PS, 1975, Offset, 87x59cm. Arquivo: Partido Socialista.
308 - Do ponto de vista linguístico, estas identidades deverão ser reconhecidas como sujeitos

político-institucionais enunciados de enunciações políticas, isto é, como um ‘eu político-
institucional’. Por outras palavras: se do ponto de vista jurídico a AD é uma coligação,
do ponto de vista discursivo e linguístico é, respectivamente, um sujeito de enunciação
ou um sujeito enunciado conforme o manifesto cartazístico seja analisado numa
perspectiva ‘primária’ (relativa ao enunciado-primeiro de tipo ‘A’) ou ‘secundária’
(referente ao enunciado-segundo de tipo ‘B’).
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PCP, PS - Grande MANIFESTAÇÃO COMÍCIO POPULAR/PCP, PS. S.l., PCP, PS,
1975, Offset, 99,5x66cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia
da Cultura’94/Electa, 1994, p. 69. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

Fig 69: Exemplo de um cartaz de coligação significativo de um ‘nós exclusivo’ no
qual é impossível descortinar o sujeito político-institucional de enunciação (‘eu’
político-institucional), não obstante o preceito de Benveniste sobre o facto de no ‘nós
exclusivo’ ter de existir uma enfatização do ‘eu’.
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mas sempre como uma relação entre este e uma categoria de pessoa do
tipo ‘não eu’ (‘tu’) ou uma categoria de não pessoa (‘ele’). “Se não pode
haver vários “eu” concebidos pelo próprio “eu” que fala é porque “nós”
não é uma  multiplicação de objectos idênticos mas uma  junção entre
o “eu” e o “não-eu” seja qual for o conteúdo de “não-eu”309.

Existe um interessante cartaz do MDP-CDE310 - não integrado no
corpus de análise por impossibilidade de datação rigorosa -, intitulado “cada
um mais um/traz outro amigo também”, onde a enfatização do ‘eu’ político-
-institucional nos parece evidente (figura nº70). Antes de mais, a frase “cada
um mais um” aponta para a replicação de indivíduos (ou de coisas), facto
que só é possível na categoria do ‘ele’. Por outro lado, do ponto de vista
iconográfico, o cartaz é constituído por uma imagem principal na qual se
vê uma série de símbolos do MDP-CDE (o que constitui uma espécie de
personificação político-institucional dos sujeitos que constituem a sociedade
política), onde, no canto inferior direito, se encontra o logotipo do MDP-
-CDE, com uma configuração iconográfica completamente distinta.
Constatamos, portanto, uma clara distinção entre o ‘eu’ político-institucional
enunciado e o ‘eles’ a que está associado, facto que constitui a configuração
de um ‘nós’ exclusivo.

Neste cartaz destacamos, igualmente, a frase “traz outro amigo
também” onde o imperativo do verbo trazer está relacionado com a
emergência de um ‘tu’ político-institucional. Este aspecto é significativo
da emergência de uma intersubjectividade político-institucional pela qual
o espectador do cartaz é o sujeito de uma determinada pretensão. O que
é interessante é que o acto futuro que constitui essa pretensão (o trazer
também outro amigo, isto é, um ‘ele’) vai ao encontro de um reforço
de um ‘nós’ de tipo exclusivo, na medida em que a sua função é somente
a de trazer ‘amigos’, não servindo, porém, para integrar a própria instituição
política (no que daria origem a um ‘nós’ inclusivo de natureza político-
-institucional). O ‘tu’ político-institucional assume-se, então, como uma
espécie de recrutador partidário, alguém que, embora contribua para o
reforço da base social do partido, paradoxalmente, nunca irá a ele pertencer,
pelo menos de pleno direito e com o mesmo estatuto que os outros
militantes.
_______________________________
309 - BENVENISTE, Emile - Problemas de linguística geral, Vol. I, p. 256.
310 - MDP-CDE- cada um mais um/traz outro amigo também. S.l. MDP-CDE, s.d, Offset,

21x29,5cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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MDP-CDE - cada um mais um/traz outro amigo também. S.l., MDP-CDE, s.d, Offset,
29,5x21cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

Fig. 70: Exemplo de um cartaz do MDP-CDE expressivo de um ‘nós’ político-institucional
exclusivo, mas onde o ‘eu’ político-institucional enunciado se encontra claramente
sublinhado do ponto de vista da composição gráfica (logotipo do MDP-CDE).
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III.C.2.11 - Posicionamentos

Tabela 15 - Posicionamentos institucionais

Tal como já foi referido a propósito da categoria das doutrinas314, é
na categoria dos posicionamentos institucionais que encontramos uma
significação política explícita. Esta particularidade é extremamente interessante,
na medida em que já constatámos que o discurso político é caracterizado
por um tipo de significação cuja natureza é implícita, sugestiva, insinuante
e titubeante, como se o significado ideológico se escondesse, permanentemente,
por detrás dos signos de que se apropria. A única excepção a este fenómeno
encontra-se, precisamente, nesta categoria de expressão, onde se descortina
uma correlação explícita entre significantes (geralmente, as identidades das
instituições políticas, independentemente das suas substâncias expressivas)
e significados políticos . Estes correspondem à forma como a instituição política
pretende posicionar-se na sociedade política e distinguir-se das restantes
instituições que com ela coexistem no campo político.

Em si, um posicionamento é a expressão de uma determinada
singularidade  político-institucional. Acrescentamos, porém, que essa
singularidade pode adquirir sentidos suplementares, conforme for afectada,
no manifesto cartazístico, por signos inerentes a outras categorias de expressão
política, como é o caso, por exemplo, dos que se inserem na categoria
das pretensões de índole eleitoral.

Uma particularidade interessante inerente aos posicionamentos consiste
no facto de o significado que caracteriza a singularidade da instituição política

airogetaC sotnemanoicisoP

,sessalC
,sessalc-bus

seicépse
sotnemanoicisoP

samrof/songiS
setnacifingis

oãsserpxE
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”ovoPodaçrofa“–]EDC-PDM[ 113 acinúetnerf“]ICL[;
sodoiránoiculoveronrevog,airárepoessalcad

serodahlabart 213 airánoiculoveradreuqse“:]PPRM[;
”airátelorp 313 .

_______________________________
311 - MDP-CDE - ASSEMBLEIA CONSTITUINTE/ A FORÇA DO POVO/ MDP/CDE. S.l.,

MDP-CDE, 1975, Offset, 59x38cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
312 - LCI - a LCI e as eleições/ comício. S.l., LCI, 1975, Offset, 51x39cm. Arquivo: Partido

Socialista Revolucionário.
313 - MRPP - APELO À ESQUERDA/ ESMAGUEMOS A CONTRA-CORRENTE

REVOLUCIONÁRIA!/ MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset, 86x61cm. Arquivo: Comissão
Nacional de Eleições.

314 - Confira-se III.C.2.4- Doutrinas.
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poder apresentar uma especificidade ‘topográfica’ e, até mesmo, ‘gráfica’
(cromática). Na especificidade topográfica, o posicionamento da instituição
política articula-se em torno da dicotomia entre ‘esquerda-direita’, podendo
assumir-se como a metonímia da própria identidade da instituição política (sendo
a designação linguística do partido substituída pelo posicionamento político
de ordem topográfica que lhe está associado): “a esquerda revolucionária proletária
[MRPP] deve esmagar esta contra-corrente reaccionária (...)”315. O posicionamento
topográfico é caracterizado por signos de substância proxémica que são, todavia,
suportados por uma matéria expressiva de natureza verbal.

A polaridade ‘direita-esquerda’ é expressiva da posição ocupada pelas
instituições políticas no espaço público (entretanto institucionalizada nos
órgãos de representação, com especial destaque para as assembleias
políticas316). Independentemente deste facto, esta dicotomia tem uma
importância fulcral na forma como as instituições políticas se identificam
e se distinguem umas das outras317.

A juntar ao posicionamento topológico composto por signos de
substância proxémica, mas suportados por uma matéria expressiva de natureza
verbal, recenseámos, igualmente, posicionamentos cuja génese é cromática.

_______________________________
315 - MRPP - APELO À ESQUERDA/ ESMAGUEMOS A CONTRA-CORRENTE

REVOLUCIONÁRIA!/ MRPP!. S.l., MRPP, 1975, Offset, 86x61cm. Arquivo: Comissão
Nacional de Eleições.

316 - Do ponto de vista histórico, a origem do posicionamento dos partidos que se auto-
-designam como sendo de  esquerda ou de direita não é totalmente clara, parecendo
estar relacionada com os lugares ocupados pelos membros dos partidos conservadores
ou progressistas no parlamento. Segundo Hans Beedermann, esta oposição poderá
ter tido origem no facto de os membros dos partido dos ‘Tory’ (nobres) por serem
mais influentes, terem ocupado o lado “melhor” (o lado direito), do parlamento deixando
para os elementos do partido da oposição o menos considerado.
BEEDERMANN, Hans – “Direita e esquerda” in: BEEDERMANN, Hans -  Dicionário
ilustrado de símbolos. São Paulo, Melhoramentos, 1993, p. 127.

317 - A dicotomia esquerda-direita apresenta uma influência decisiva na maneira como as
instituições políticas afirmam simbolicamente a sua identidade, através de uma simples
posição espacial. Após as eleições legislativas de 1999, o Bloco de Esquerda insistiu
em sentar-se na Assembleia da República à esquerda do Partido Comunista Português,
assumindo-se como o partido mais à esquerda do espectro parlamentar. Esta posição
é extremamente importante, porque vai conotar a natureza ideológica da actuação
política deste partido. Por outro lado, em Novembro de 2000, durante a cerimónia
de abertura da Assembleia Regional da Madeira, Jaime Ramos, secretário geral do
PSD Madeira  – partido que obteve a maioria absoluta nas eleições na Região Autónoma
da Madeira –, invocando os estatutos do PPD/PSD, no âmbito dos quais se defende
a social-democracia, e considerando a natureza da acção política desenvolvida no
anterior mandato, decidiu que os deputados do partido se deveriam sentar no lado
esquerdo da Assembleia Regional (portanto, à esquerda do Partido Socialista).
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A singularidade institucional do partido é definida, então, pela designação
de uma cor.

A cor sempre foi um signo utilizado para identificar e qualificar as
instituições políticas a partir das acções que desenvolvem. Existem, mesmo,
cores que apresentam uma conotação politicamente negativa. Por exemplo,
o amarelo é a cor da dissidência e da traição (daí apelidarem-se de ‘amarelos’
os sujeitos políticos, ou as instituições, que concretizam uma ruptura com
um determinado compromisso político).

A expressão de um posicionamento institucional através da designação
linguística de uma cor só foi utilizada uma única vez no corpus de análise
como metonímia do partido adversário. Num cartaz de esclarecimento sobre
o significado político das eleições para a Assembleia Constituinte, o Comité
Marxista de Portugal do Partido Comunista de Portugal (em Construção)318,
referindo-se, alternadamente, ao PPD, PPM e CDS, qualificados como
partidos que se “apresentam a defender a propriedade capitalista que é a
fonte da nossa exploração e miséria” e ao PCP e ao MDP-CDE conotados,
respectivamente, como “partido contra-revolucionário, anti-proletário e social-
-fascista (fascista em palavras e fascista nas acções e nos objectivos)” e
“partido máscara do P ”C” P”, concluiu que, nas eleições para a Assembleia
Constituinte, a única escolha possível é “a de eleger um burguês azul ou
um burguês encarnado”. É curiosa a referência à cor azul. Do ponto de
vista histórico-social, o azul é a cor metonímica da classe aristocrática (em
cujas veias se considera que corre sangue azul), isto é, da classe não
trabalhadora que, socialmente, se opõe à classe popular, portanto, à  classe
trabalhadora. É possível, então, considerar a existência de uma
complementaridade cromática, que é determinada por um contexto político-
-institucional, no âmbito do qual o azul é concebido como uma cor que
se opõe ao vermelho319.

_______________________________
318 - PARTIDO COMUNISTA (EM CONSTRUÇÃO) - A LEI DOS PARTIDOS É UMA

BURLA/ ELEIÇÕES LIVRES. S.l., Partido Comunista (em Construção)/Comité Marxista
de Portugal, 1975, Offset, 78x47cm. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

319 - Esta oposição inscreve-se, exclusivamente, num campo político-institucional e nada
tem a ver com qualquer teoria da cor. É nesta perspectiva que o laranja identificativo
do PPD se opõe ao vermelho do PCP que, por sua vez, também se opõe à combinação
do vermelho e do amarelo identificativa do MRPP. Por aqui se descortina a dimensão
arbitrária do valor das cores, curiosamente também enfatizada por Umberto Eco nas
“Formas do conteúdo”. Esta arbitrariedade resulta da forma como um determinado
campo sócio-cultural torna pertinente determinadas cores (discriminando umas em
detrimento de outras) e as estrutura num sistema coerente.
ECO, Umberto - As formas do conteúdo. São Paulo, Perspectiva, 1974, Col. Estudos
(25), p. 28-32.
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Na categoria dos posicionamentos políticos, a significação de
ideologias assume fulcral importância, devendo ser reflectida,
simultaneamente, a partir do sistema do enunciado  e do sistema de
significação ideológica. No sistema do enunciado, o posicionamento
ideológico está relacionado com a transmissão de um conjunto de
significações literais de natureza explícita, que remetem para um quadro
de valores ideológicos, em relação aos quais a instituição política se
pretende posicionar. Tais significações são concebidas como o resultado
de um processo de significação político-institucional literal, no âmbito
do qual existe uma correlação entre um significante (geralmente a
identidade verbal, iconográfica ou verbo-iconográfica de uma instituição
política) e um significado (as tais significações explicitamente
ideológicas): /Partido Popular Democrático/ → «Socialismo democrata
e humanista pela via da social-democracia»320. Destacamos que estas
significações se encontraram nos mais variados tipos e géneros de cartazes:
desde os de doutrina, aos de esclarecimento, passando pelos de anúncio
de iniciativa. Por exemplo, num extenso discurso político inerente a
um cartaz de esclarecimento, é possível descobrir significações político-
institucionais semelhantes à que se exemplificou. Por sua vez, no sistema
de significação ideológica, as significações políticas explícitas inerentes
ao sistema do enunciado, transformam-se em simples formas
significantes que têm por função sugerir uma determinada peculiaridade
político-institucional.

Na tabela nº 16 apresentamos os principais paradigmas ideológicos
que recenseámos a partir de uma análise literal dos cartazes políticos.

Destacamos a diversidade de variações em cada um dos
paradigmas ideológicos (por exemplo, a diferença existente entre o
marxismo-leninismo e o marxismo-leninismo-maoismo; o socialismo
científico e o socialismo democrático). Embora, no sistema do enunciado,
estas diferenças possam ser concebidas como a tradução de diferentes
concepções político-institucionais do devir histórico, no sistema de
significação ideológica, constituem-se como variações significantes que
contribuem para a distinção simbólica entre as diferentes instituições
políticas.
_______________________________
320 - PPD/CID - PORTUGUÊS! TRABALHADOR!/ PPD- S.l., PPD, 1975, Offset, 30x22cm.

Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
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Tabela 16 - Alguns dos paradigmas ideológicos explicitamente
assumidos por certas instituições políticas

_______________________________
321 - PCP- AS LIBERDADES EM PERIGO! URGE ESMAGAR A REACÇÃO FASCISTA!/

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS!. S.l., PCP, 1975, Offset, 67x47cm. Arquivo:
Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
[PCP(ml)] - VIVA O MARXISMO-LENINISMO. VIVA O COMUNISMO. S.l., [PCP(ml)],
1975-1975, Offset,30x68cm. Arquivo: União Democrática Popular.

322 - Idem. PARTIDO COMUNISTA (em construção) - A LEI DOS PARTIDOS É UMA
BURLA/ ELEIÇÕES LIVRES. S.l., Partido Comunista (em Construção)/Comité Marxista
de Portugal, 1975, Offset, 78x47cm. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

323 - MRPP - APELO À ESQUERDA/ ESMAGUEMOS A CONTRA-CORRENTE
REVOLUCIONÁRIA!/ MRPP!. S.l., MRPP, 1975, Offset, 86x61. Arquivo: Comissão
Nacional de Eleições.

324 - UJC - 1º comício UJC. S.l., UJC, [1975], Offset, 69x49cm. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.
PS - RAZÕES DO SOCIALISMO/ PS. S.l., PS, 1975, Offset, 70x32cm. Arquivo: Arquivo
Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
LUAR - o único caminho O SOCIALISMO/ LUAR. S.l., LUAR, 1974-1975, Offset,
58x41cm Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
MDP-CDE - VENCER a crise avançar na revolução/ MDP/CDE. S.l., MDP-CDE, 1975,
Offset, 43x30cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
JORNAL ‘REVOLUÇÃO - POVO TRABALHADOR/ UNIDO PARA O SOCIALISMO/
Jornal ‘Revolução’. S.l., Jornal ‘Revolução’, [1975], Offset, 62x46cm. Colecção: Isabel
Alves/Ernesto de Sousa.

325 - PARTIDO COMUNISTA EM CONSTRUÇÃO (EM CONSTRUÇÃO) - A LEI DOS
PARTIDOS É UMA BURLA/ ELEIÇÕES LIVRES.

326 - UDP- UDP/ União Democrática  Popular. S.l, UDP, 1975, [Heliogravura], 63x90cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

327 - LUAR  - NA UNIDADE REVOLUCIONÁRIA CONSTRUIREMOS O SOCIALISMO/ LUAR.
S.l., LUAR, 1974-1975, Offset, 58x41cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

328 - PS - COMÍCIO/ CONTRA A CAMPANHA ANTI-SOCIALISTA/ PARTIDO SOCIALISTA.
S.l., PS, 1975, Offset, 30x21cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.

329 - PPD/CID - PORTUGUÊS! TRABALHADOR!/ PPD. S.l.PPD, [1975],Offset, 30x22cm.
Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.

330 - PPD- PPD/ PARTIDO POPULAR DEMOCRÁTICO/ A social-democracia em Portugal
como nos países de melhor nível de vida da Europa. S.l., PPD,1974, Offset 93x63cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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III.C.2.12 - Pretensões

Tabela 17 - Pretensões

A categoria das pretensões também pode ser encarada como a categoria
expressiva dos apelos políticos. No âmbito do discurso político, ela reveste-
-se de importância por estar relacionada com a concretização, numa
perspectiva linguística, da função estratégica subjacente a qualquer instituição
social que pretenda apresentar uma vocação político- partidária.

Na categoria das pretensões, o discurso é significativo de uma pretensão
de autoridade de natureza político-institucional que pode ser formalmente
traduzida como: ‘’L’(‘Locutor’) pretende que ‘A’ (‘Alocutário’) concretize
um determinado acto futuro político-institucional ‘X’334.
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_______________________________
331 - PCP - JOVEM nas tuas mãos o futuro de Portugal/ PARTIDO COMUNISTA

PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 49x34cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/
Arquivo Histórico.

332 - UDP - COMÍCIO/ PARQUE EDUARDO VII/ CONTRA AS AMEAÇAS DE
INTERVENÇÃO AMERICANA/ UDP. S.l., UDP, 1975, Offset. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.

333 - MRPP - TODOS À FEIRA DO LIVRO/ TODOS À VENTO DE LESTE. S.l., MRPP,
[1975], Offset, 85x61cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

334 - Nesta formalização baseámo-nos nas regras de conteúdo proposicional que estão
subjacentes aos pedidos e conselhos tal como foram estipuladas por John Searle.
Considerando um conselho ou um pedido como um “acto futuro ‘C’ de ‘A’”, a pretensão
político-institucional é concebida como um “acto futuro político-instucional ‘X’ de ‘A’”.
Salientamos que ‘X’, tido como o ‘substrato’ do acto futuro, poder ser qualquer coisa.
A particularidade inerente ao discurso político veiculado pelo cartaz consiste no facto de
‘X’ ter, obrigatoriamente, de apresentar uma dimensão político-institucional, independentemente
desse substrato. Assim sendo, ‘X’ terá de possuir, necessariamente, uma especificidade político-
-institucional, não pelo facto dela lhe pertencer por inerência, mas por lhe ser imputada
pela dimensão objectivante dos signos de identidade que se encontram omnipresentes no
manifesto cartazístico. Como mais à frente iremos constatar, ‘X’ até pode apresentar uma
dimensão comercial, assumidamente não política, mas como é afectado pela objectivação
institucional dos signos de identidade, essa dimensão comercial é ‘político-institucionalizada’.
SEARLE, John R. – Les actes de Langage. Essai de philosophie du langage, p. 109 e 110.
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Por vezes, o marcador ilocutório da pretensão não se encontra
linguisticamente explícito em enunciados do tipo: “PCP apela: vota PCP”.
Não obstante esse facto, Searle considera que é sempre possível explicitar
a força ilocutória de um enunciado, na medida em que tudo aquilo “que
se queira significar pode ser dito”335. É interessante verificar como este
autor considera que a significação de qualquer coisa está ligada ao
reconhecimento de uma intencionalidade (àquilo que se pretende comunicar
por uma frase) e, simultaneamente, a uma convencionalidade (em que a
frase é concebida como o meio convencional de produzir em ‘A’ um certo
efeito ilocutório). Nesta medida, a significação de uma pretensão político-
-institucional pode ser formalizada da seguinte maneira336:

1 - Na pretensão, compreender uma expressão formal caracterizada
por “Acto futuro político-institucional ‘X’ de ‘A’” é conhecer
a sua significação;

2 - A significação da expressão formal “Acto futuro político-institucional
‘X’ de ‘A’” é regulada convencionalmente por regras que determinam
que, sob certas condições, ‘L’ pretende que ‘A’ concretize um
determinado acto futuro de natureza político-institucional com uma
especificidade ‘X’ (‘votar’, ‘lutar’, ‘comprar’, ‘apoiar’, etc.);

3 - Pronunciar ou escrever a expressão formalizada “Acto futuro
político-institucional ‘X’ de ‘A’” com o objectivo de significar
uma pretensão político-institucional, implica, por parte de ‘L’,
as seguintes intenções:
a - Levar ‘A’ a reconhecer que ‘L’ pretende que ele efectue um

acto futuro de natureza político-institucional com a
especificidade de ‘X’;

b - Induzir ‘A’ a reconhecer esse facto, a partir da intenção de fazer
com que ‘A’ reconheça que ‘L’ pretende que ele efectue um acto
de natureza político-institucional com a especificidade de ‘X’;

c - Levar ‘A’ a reconhecer que ‘L’ pretende que ele efectue um
acto futuro político-institucional de natureza ‘X’, a partir da
competência linguística que ‘A’ apresenta e lhe possibilita
interpretar proposições com uma estrutura formal do tipo
“Acto futuro ‘X’ de natureza político-institucional de ‘A’”
como sendo significativas de pretensões de autoridade político-
-institucional;

_______________________________
335 - Idem, p. 111.
336 - Ibidem, p. 89 e ss.
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4 - Expressões como “Vota PCP” ou “Junta a tua à nossa voz”
representam formas linguisticamente convencionalizadas de
pretensões ou apelos político-institucionais.

A significação que está subjacente à categoria das pretensões
fundamenta-se nas expectativas que o locutor apresenta na concretização,
por parte do alocutário, de um determinado acto futuro institucionalmente
político (ou politizado). Estas expectativas constituem uma característica
muito importante, já que o ‘Acto futuro ‘X” pode, ou não, ser concretizado
por ‘A’, independentemente das reais possibilidades que este tem de o
concretizar. Este grau de incerteza, de probalidade, constitui a característica
que possibilita distinguir, em termos de significação, a pretensão, da pura
ordem de comando político, pela qual o locutor tem a certeza de que o
alocutário concretizará o “Acto futuro ‘X’ de natureza político-institucional”.

Se, numa perspectiva literal, as pretensões se assumem como a expressão
linguística de um conjunto de expectativas (por parte do locutor) de realização
de um determinado acto futuro de especificidade político-institucional (por
parte do alocutário), existem, porém, certas circunstâncias que conduzem a
que elas possam ser interpretadas como pedidos ou como conselhos. A pretensão
adquire como que uma significação suplementar, conforme a natureza do
acto futuro possa ser encarada como expressiva de certos interesses inerentes
aos protagonistas da interlocução (o locutor e o alocutário). Se o alocutário
considerar que o acto futuro subjacente à pretensão está de acordo com os
seus interesses pessoais, então ela é interpretada como um conselho relacionado
com a regra da sinceridade, segundo a qual ‘L’ considera que o ‘acto futuro
‘X” político-institucional é da conveniência de ‘A’337. Se, pelo contrário, ‘A’
considera que a concretização desse acto futuro resulta de interesses específicos
do locutor (‘L’ deseja que ‘A’ efectue ‘X’ político-institucional338), então a
pretensão é considerada como um simples pedido.

_______________________________
337 - Ibidem, p.109.

Salientamos que a génese da pretensão qualificada como conselho, se altera radicalmente.
Searle já não a considera como um ‘fazer-fazer’ – como se verifica no caso da exortação
(pedido) –, mas antes um ‘fazer-saber’, pelo qual o locutor publicita ao alocutário
um ‘estado futuro ‘X”, cuja concretização pelo alocutário é do seu próprio interesse
e que o locutor, desinteressadamente, se limita a comunicar. Esta transformação do
‘fazer-fazer’ em ‘fazer-saber’ é importante, por considerarmos estar presente tanto
no discurso publicitário, como no político. A dimensão eventualmente apelativa da
pretensão (em que o ‘estado futuro ‘X”, concretizado pelo alocutário, está intimamente
relacionado com os interesses do locutor) é, então, camuflada por um discurso
pretensamente informativo, centrado nas necessidades do alocutário. Daí a omnipresença
do ‘assistencialismo’ no discurso político e do ‘utilitarismo’ no discurso publicitário.

338 - Ibidem, p. 108.
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A particularidade das pretensões político-institucionais –
independentemente de serem de natureza política, comercial ou eleitoral
– apresentarem uma dimensão dúplice, isto é, elas poderem ser, em
determinadas circunstâncias e contextos interlocutivos, qualificadas pelo
alocutário como pedidos ou conselhos, constitui um fenómeno importante
no discurso político. A instituição política pode esforçar-se, consciente e
intencionalmente, para que a enunciação da pretensão seja interpretada pelo
alocutário como um simples pedido ou um conselho.

No âmbito do discurso político veiculado pelo cartaz, o facto de a
pretensão política poder ser interpretada como um conselho ou como um
pedido, está relacionado com dois factores distintos: o primeiro prende-
-se com a própria vocação do cartaz como meio de comunicação reminder
e o segundo poderá estar inerente à  própria dinâmica do discurso político
no âmbito do qual é, por vezes, conveniente proceder à gestão de um certo
grau de ‘incerteza’ informativa.

Numa perspectiva exclusivamente técnica, o cartaz político é um
meio de comunicação que transmite mensagens que visam relembrar
discursos políticos transmitidos por outros meios de comunicação. Na
sua essência, o discurso do cartaz é extremamente sintético, apresentando,
frequentemente, uma vocação remissiva, quer para discursos transmitidos
por outros cartazes, quer por outros meios de comunicação. Não é de
admirar, então, que a real dimensão ilocutória subjacente a determinadas
frases publicadas num cartaz já tenha sido explicitada noutros enunciados
anteriormente veiculados. Nesta perspectiva, a publicação de uma frase
é, simultaneamente, evocativa de um todo enquadramento de expressão
política extra-cartaz. É pressuposto que esse enquadramento seja do
domínio do espectador (o alocutário), possibilitando-lhe interpretar o
real valor ilocutório da frase entretanto publicada (o que nem sempre
acontece).

Já do ponto de vista político, a duplicidade inerente às pretensões
pode adaptar-se à própria dinâmica do discurso político-institucional. Se,
do ponto de vista dos sistemas de significação de ordem política e ideológica,
as frases significativas de pretensões de autoridade estão intimamente
relacionadas com expectativas de exercício do poder, a duplicidade que
lhes está associada poderá ser tacticamente explorada pela instituição
partidária. Conforme as circunstâncias tácticas do ‘jogo político’, assim ela
pode proceder a uma explicitação da real intencionalidade subjacente à
enunciação dessas frases, clarificando um sentido que está relacionado ou
com o conselho ou com o pedido. Suspeitamos, aliás, que esta explicitação
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poderá ser diferenciada de acordo com certos ‘públicos-alvo’. Por exemplo,
em termos internos, isto é, quando o ‘público-alvo’ é constituído pelos
militantes da instituição política, o significado de uma pretensão como “vota
PCP” é completamente distinto do que adquire quando essa mesma frase
se destina à sociedade política. Se, no primeiro caso, o seu sentido está
directamente relacionado com objectivos, necessidades e interesses adstritos
à vocação partidária da instituição política (função estratégica), no segundo,
está associado a valores, interesses, necessidades e expectativas que a
sociedade política considera legítimos. A exortação (pedido, apelo), numa
perspectiva interna, transforma-se, então, num mero conselho político (“Faz
o teu amanhã, vota PCP339)”.

Onde se consegue descortinar, com maior objectividade, esta
duplicidade subjacente às pretensões de autoridade é no discurso agónico.
Considerado como um discurso de combate, um discurso reactivo a um
acontecimento ou a outro discurso avaliado como potencialmente
ameaçador para os interesses de legitimação de uma determinada
instituição política, o discurso agónico visa desmascarar as reais intenções
do adversário. Por vezes, é extremamente útil na demonstração do sentido
de uma pretensão de autoridade política provando que o seu significado
é resultante de necessidades tácticas e não da expressão de necessidades,
interesses e expectativas da sociedade política, como à primeira vista
poderia aparentar.

A duplicidade associada às pretensões de autoridade constitui uma
vantagem para as estratégias discursivas da instituição política. Por exemplo,
na polémica e na controvérsia ela possibilita que, de acordo com situações
de natureza táctica relacionadas com a competitividade político-partidária,
a instituição política consiga ter ‘espaço de manobra’ para explicitar o real
significado da pretensão de autoridade, situando-a, conforme mais lhe convier,
num dos dois pólos ilocutórios possíveis: no do pedido ou no do conselho.
Como já atrás referimos, suspeitamos que a instituição política, ao desenvolver
uma comunicação para a sociedade política, conceba um discurso de
‘estadista’, explicitando o significado da pretensão de autoridade a partir
das regras subjacentes ao conselho. É, então, no âmbito das necessidades
e interesses próprios da sociedade que tende a fundamentar a pretensão
de autoridade:

_______________________________
339 - PCP - faz o teu AMANHÃ/vota no PCP. S.l., PCP, 1975, Offset, 69x48cm. Arquivo:

Partido Comunista Português.
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“(...)
VOTA por um poder que seja o teu,
que te represente e que tu controles.
por um governo operário e camponês
que defenda os teus interesses, contra os dos
generais,
dos patrões e dos políticos capitalistas.

Vota pelo único combate que é o da tua classe
vota pela revolução socialista

VOTA
LCI” 340

(os sublinhados são nossos)

Já demonstrámos que, formalmente, uma pretensão de autoridade pode
ser explicitada como um “acto futuro ‘X’ político-institucional de ‘A’” Esta
explicitação é importante, pois é possível conceber três classes distintas
de pretensões de autoridade conforme a natureza desse acto futuro ‘X’,
independentemente dele apresentar uma dimensão político-institucional:

1ª - ‘X’ apresenta uma natureza explicitamente política, estando
relacionado com o devir histórico da instituição e inscrevendo-se no âmbito
do seu funcionamento regular: “em frente na grande via da revolução
democrática”341. Destacamos o facto de que, nesta classe, a especificidade
deste acto futuro tem implicações no estatuto do alocutário. Nas pretensões
políticas, o alocutário é um cidadão, um simpatizante ou um militante, perante
o qual a instituição política desenvolve um conjunto de expectativas em
relação à especificidade do seu comportamento (político);

2ª - À semelhança da classe anterior, ‘X’ apresenta também uma
natureza explicitamente política. A única diferença reside no facto de ‘X’
se inscrever num regime de funcionamento extraordinário da instituição
partidária, podendo apresentar uma dimensão reactiva. Por exemplo, surge
no âmbito da reacção a um acontecimento (“libertação imediata do camarada
Arnaldo Matos”342) ou integrado num período específico de funcionamento

_______________________________
340 - LCI - TRABALHADOR! / o teu patrão precisa de ti; tu não precisas dele.../ LCI.

S.l., LCI, 1975, Offset, 60x82cm. Arquivo: Partido Socialista Revolucionário.
341 - MRPP - 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DO MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset, 85x61cm.

Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
342 - MRPP- LIBERTAÇÃO IMEDIATA DO CAMARADA ARNALDO MATOS/ MRPP. S.l.,

MRPP, 1975, Offset, 97x67cm. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
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do campo político, como é o caso do período eleitoral (“vota PS”). Não
obstante este facto, o estatuto do alocutário não se altera significativamente;

3ª - ‘X’ não apresenta uma natureza política (não obstante apresentar
uma dimensão político-institucional). Esta classe remete para pretensões
de autoridade político-institucional, cujo acto futuro reporta-se a universos
assumidamente não políticos. É o caso, por exemplo, das pretensões de
natureza comercial: “Cooperativa Popular Livreira Karl Marx (...) faz-te
sócio! Acção 100$00 /quota 10$00”343. Independentemente de ‘X’ apresentar
uma especificidade não política, tal não impede que ele não seja
institucionalmente  politizado – basta encontrar-se em contacto com outros
sintagmas, no âmbito do manifesto cartazístico, cujos signos produzem
significações assumidamente político-institucionais. É por isso que
consideramos que o acto futuro ‘X’, inerente a qualquer pretensão, pode
apresentar os mais variados contornos. Ainda assim, deverá revestir-se sempre
de uma dimensão político-institucional. A existência de pretensões
‘comerciais’ determina que o alocutário seja considerado primeiramente como
um consumidor, ou, mais exactamente, como um ‘sujeito não político’ que,
todavia, deverá ser institucionalmente ‘politizável’.

A significação de uma pretensão de autoridade não necessita,
obrigatoriamente, de ser expressa apenas por signos verbais. Os signos
iconográficos também podem veicular uma pretensão de autoridade. Em
conjugação com as palavras, as imagens podem expressar o acto futuro
‘X’ político-institucional, o alocutário que o concretiza ou, simultaneamente,
os dois parâmetros da proposição (o alocutário concretizando o acto futuro
‘X’ político-institucional).

Quando a imagem expressa o acto futuro ‘X’ político-institucional,
concebemo-la como sendo de ‘antecipação’ (política ou não política),
conforme se poderá constatar na figura nº 71. Por sua vez, quando incide
sobre a representação do alocutário da pretensão de autoridade, ela adquire
uma funcionalidade conativa, apresentando uma dimensão explicitamente
vocativa. É interessante constatar como nesta imagem o alocutário nunca
é ilustrado isoladamente: ou se inscreve numa massa indiscriminada, ou
num grupo que se assume estereotipadamente como uma sinédoque da
globalidade da sociedade política. Alertamos para o facto destas considerações
resultarem apenas de uma análise que incidiu sobre cartazes políticos que
não se inserem no corpus de análise, pois não conseguimos encontrar qualquer
imagem centrada, exclusivamente, na representação do alocutário no âmbito

_______________________________
343 - [MRPP] - COOPERATIVA POPULAR LIVREIRA KARL MARX. S.l., [MRPP], [1975],

Offset, 68x48cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
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PCP - vota pcp/ COMO VOTAM OS TRABALHADORES. [Lx], PCP, s.d., offset, 69x46cm.
Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig.71: Exemplo de um cartaz onde está iconograficamente representado o acto futuro
que a instituição político-partidária pretende que o espectador-eleitor concretize.
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da significação de uma pretensão de autoridade. Nos cartazes que integram
o nosso corpus de análise, a representação iconográfica das pretensões
políticas tende a oscilar entre a ilustração de um estado futuro e a da
concretização, pelo alocutário, daquilo que instituição política lhe pede. Este
facto é importante: se no primeiro caso, as imagens da pretensão política
foram consideradas como sendo de antecipação, no segundo, são ilustrativas
de uma perfomance (figura nº72) .

III.C.2.13 - Produtos

Tabela 18 - Produtos

Reconhecemos que dificilmente se poderá considerar esta categoria
como de expressão política. A opção por a recensearmos e caracterizarmos
está relacionada com o facto de termos identificado cartazes de
‘publicidade comercial’ editados, explícita ou implicitamente, por
instituições políticas.

A existência de uma categoria cujo sentido é comercial, é
suficientemente significativa do facto de a instituição política pretender
posicionar-se não só como um partido, mas, igualmente, como uma
organização produtora de bens e de serviços.

A divulgação de produtos provoca alterações substanciais na génese
dos sistemas de significação, na medida em que eles deixam de ser de
natureza estritamente política para apresentarem, também, uma especificidade
económica. O cartaz político tende a transformar-se num cartaz promocional,
na medida em que o discurso ganha particularidades que são específicas
da linguagem publicitária. É o caso da referencialidade comercial (divulgação
da identidade de um produto e não apenas da denominação de uma instituição:
“Cooperativa Popular Livreira Karl Marx” 345), da divulgação das
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_______________________________
344 - JORNAL ‘REVOLUÇÃO’ - SEMANALMENTE/ Revolução/ JORNAL DA ESQUERDA

REVOLUCIONÁRIA. S.l., Jornal ‘Revolução’, 1974-1975,Offset, 61x48cm. Arquivo:
Comissão Nacional de Eleições.

345 - [MRPP] - COOPERATIVA POPULAR LIVREIRA KARL MARX. S.l., [MRPP], [1975],
Offset, 68x48cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
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UDP - COMÍCIO/ PARQUE EDUARDO VII/ CONTRA AS AMEAÇAS DE
INTERVENÇÃO AMERICANA/ UDP. S.l., UDP, 1975, Offset. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.
PPD - TU DECIDES VOTANDO/ PPD. S.l., PPD, [1975], Offset, 63x44cm , in: A Cor
da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa, 1994, p. 83.
Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

Fig.72: Dois cartazes em que a imagem se assume como a ilustração de uma perfomance,
na qual se descortina (mesmo que sinedocalmente) o sujeito destinatário do pedido
(ou do conselho) a concretizar aquilo que é requerido pela instituição política.
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características do bem que é anunciado (“livros, revistas, livros escolares
com desconto de 15%”) e de uma exortação comercial mais ou menos
explícita (“faz-te sócio! acção 100$00/quota 10$00”).

Esta diluição das especificidades político-partidárias do discurso é
parcialmente contrariada pela existência de signos no manifesto cartazístico
que têm por função objectivar político-institucionalmente o produto que
é anunciado. Esta objectivação pode ser verbal (“Revolução. Jornal da
esquerda revolucionária. Porta-Voz do Partido Revolucionário do
Proletariado, PRP” 346) ou até mesmo gráfica, se considerarmos os signos
de substância gráfica, mais concretamente cromática, como pertencentes
à categoria das identidades institucionais (figura nº 73). A não existir esta
objectivação, o discurso veiculado pelo cartaz perde a sua especificidade
político-institucional, começando a articular-se em referência a um universo
estritamente económico. Quando tal acontece, o espectador tende a interpretar
o discurso transmitido pelo cartaz como se fosse um mero anúncio comercial.

III.C.2.14 - Projectos

Tabela 19 - Projectos

Na categoria dos projectos, o discurso político incide na divulgação
dos programas de acção das diferentes instituições partidárias.

Esta categoria de expressão política apresenta uma estreita relação
com a Categoria das pretensões349. Geralmente, o projecto político é
explicitado no manifesto político, no âmbito de um processo de legitimação
de uma pretensão de autoridade. É através da divulgação de um determinado
programa de acção política que a instituição conseguirá que o destinatário
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_______________________________
346 - PRP(BR)/’REVOLUÇÃO’ – SEMANALMENTE Revolução. JORNAL DA ESQUERDA

REVOLUCIONÁRIA.. S.l., PRP(BR)/’REVOLUÇÃO’,1974-1975, Offset, 61x48cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

347 - OCMLP - COMÍCIO OCMLP/ unir os operários aos camponeses/ fazer a revolução.
S.l., OCMLP, 1974 -1975. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

348 - CDS – QUEREMOS RESPONDER/ CDS/ (mendiga). S.l., CDS, 1975, Offset, 98x67cm.
Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

349 - Confira-se III.C2.12 – Pretensões.
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[MRPP] - TODOS À FEIRA DO LIVRO/ TODOS À VENTO DE LESTE. S.l., [MRPP],
[1975], Offset, 85x61cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

Fig.73: A cor – considerada como um signo de identidade de substância gráfica –
também pode desempenhar um papel fulcral na objectivação político-institucional da
categoria dos produtos, impedindo que o cartaz seja confundido pelo espectador por
um cartaz de publicidade comercial.
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do cartaz reconheça a pertinência política de uma determinada pretensão
(e a interprete como um conselho ou um pedido político). Existe, portanto,
uma interdependência entre projecto e pretensão política. Isto não significa,
todavia, que, no mesmo manifesto cartazístico, exista, necessariamente,
uma coexistência entre estas duas categorias de expressão política.
Verificámos que nada obriga a que um pedido, ou um conselho político,
seja acompanhado por um discurso de legitimação baseado na categoria
dos projectos. Esse discurso de legitimação poderá estar presente nas
mensagens transmitidas por outros cartazes ou, até mesmo, por outros
meios de comunicação política. Da mesma maneira, a existência de um
discurso político inscrito na categoria dos projectos não obriga à
clarificação, no mesmo manifesto cartazístico, da pretensão política com
a qual estabelece uma relação de contiguidade. Essa pretensão pode
encontrar-se explicitamente enunciada noutros manifestos cartazísticos ou
até pode ser implicitamente sugerida.

Em termos estruturais, a categoria dos projectos políticos é
caracterizada por duas classes: os projectos de natureza revolucionária e
os de natureza assistencialista.

a - os projectos revolucionários
Apresentam duas características típicas: uma concepção globalizante

do exercício político e um certo espírito de ‘cruzada política’.
Independentemente destas características, o projecto revolucionário assenta
num programa de acção política que se fundamenta nos valores e interesses
que estão adstritos à própria instituição política. O projecto revolucionário
assume-se, assim, como simétrico aos projectos de natureza assistencialista,
em que a pretensão de autoridade político-institucional é legitimada a partir
dos interesses e necessidades inerentes à própria sociedade política.

A concepção globalizante do exercício político, que já foi
oportunamente referida noutra categoria de expressão política350, consiste
no facto de a instituição optar por divulgar projectos de intervenção directa
e popular nos mais variados sectores da sociedade civil. Geralmente, estes
sectores não são objecto de intervenção tradicional das instituições que
constituem o corpo do campo político.

Esta dimensão globalizante encontra-se claramente patente no seguinte
extracto de um cartaz-jornal editado pela UDP, curiosamente sobre as eleições
para a Assembleia Constituinte:

_______________________________
350 - Confira-se III.C.2.9- Locais.
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“Precisamos da tua adesão à UDP, do teu trabalho organizado num
núcleo UDP, da tua acção numa fábrica, no sindicato, no bairro, no
quartel para ajudar a consolidar o bloco popular revolucionário!
(...)
A NOSSA POLÍTICA ANTI-FASCISTA
- Activemos as assembleias de trabalhadores para correr com os
fascistas! O saneamento em gabinete é uma burla! Contra a dança
dos saneados a saltar de uma empresa para outra!
- Nem mais um fascista para a rua! Julgamento para os pides à vista
de todos e já!
(...)
- Contra as perseguições à imprensa popular! Supressão da imprensa
fascista!
- Contra a repressão nos quartéis! Liberdade para os soldados presos!
Direito de reunião e de organização para os soldados e marinheiros!
(...)
- Criemos por toda a parte grupos anti-fascistas UDP para activar
a luta e a vigilância popular!”351

Consideramos este extracto suficientemente ilustrativo da íntima relação
entre a pretensão e o projecto político que a legitima. O apelo, mais
concretamente, o pedido de adesão à UDP, é fundamentado por um projecto
de acção política de natureza globalizante e directa (que tanto incide na
fábrica como no quartel, nos jornais, como nos tribunais), não obstante
assumir a forma de um discurso reivindicativo.

A esta dimensão totalizante do exercício político junta-se uma
concepção voluntarista e universalista imbuída de um espírito de ‘cruzada
política’ (“levar a ofensiva popular à vitória”352), alicerçado nos mais elevados
princípios e valores políticos, em relação aos quais o da solidariedade e
fraternidade políticas são os mais frequentemente invocados: “Solidariedade
com os patriotas brasileiros em luta contra o imperialismo”353; “Solidariedade

_______________________________
351 - UDP- UDP/ União Democrática  Popular. S.l., UDP, 1975, [Heliogravura], 63x90cm.

Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
352 - MES- COMÍCIO/ LEVAR A OFENSIVA POPULAR À VITÓRIA/ MES. S.l, MES, [1975],

Offset, 60x43cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
353 - MSP, LUAR, MES – CARLOS MARIGHELLA/ “o dever de todo o revolucionário

é fazer a revolução”. S.l., MSP/LUAR/MES, 1974-1975, Offset, 59x42cm. Arquivo:
Biblioteca Nacional de Lisboa.
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com os povos da América Latina”354; “Apoio aos povos espanhol, brasileiro
e chileno em luta contra o fascismo! Apoio a todos os povos oprimidos
e explorados pelo imperialismo!”355). Este espírito de ‘cruzada política’,
diversas vezes associado a um certo militarismo, é distinto do que está
subjacente  ao discurso de defesa relacionado com a reacção a um
acontecimento político. O ‘militarismo de cruzada’ está associado a um
discurso pró-activo de ‘ingerência política’, de intervenção, pleno de
esperança, não obstante a enormidade dos desafios políticos (“O tempo
é de guerra, mas o horizonte é vermelho”356).

No âmbito dos projectos revolucionários é de enfatizar, igualmente,
a exploração da componente ideológica. Os projectos políticos encontram,
então, o seu fundamento nas axiologias de valores político ideológicos
inerentes às próprias instituições políticas: “Portugal livre [com a] social
democracia”357.

b - os projectos assistencialistas
No âmbito desta classe de expressão política, o programa de acção

da instituição político-partidária é totalmente distinto, visto que os valores
que norteiam a actividade das instituições também são diferentes. Se na
classe anterior, a pretensão política se legitimava a partir de um programa
de intervenção elaborado pela própria instituição em nome de determinados
valores e interesses político-institucionais que considera essenciais (e que
definem o seu posicionamento e identidade), nesta os projectos de acção
estão associados a uma atitude completamente distinta. Os programas de
acção política reflectem apenas as reais, ou pretensas, necessidades de
determinados sectores da sociedade política. A instituição pede em nome
de alguém, ou para alguém, adoptando, assim, uma atitude tribunícia. Os
seus programas de acção reflectem problemas reais (ou não) e concretos
na área da educação, da cultura, da economia, etc..

Esta concepção assistencialista, tão em vigor actualmente no discurso
político, é caracterizada por uma mentalidade providencialista (“Queremos

_______________________________
354 - PCP Solidariedade com os Povos da América Latina/ PARTIDO COMUNISTA

PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 70x50cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
355 - UDP- UDP/ União Democrática  Popular. S.l., UDP, 1975, [Heliogravura], 63x90cm.

Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
356 - MRPP – ... O TEMPO É DE GUERRA MAS O HORIZONTE É VERMELHO/ MRPP.

S.l., MRPP, 1974-1975, Offset, 48x68cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de
Abril.

357 - PPD – PORTUGAL LIVRE/ SOCIAL DEMOCRACIA/ PPD. S.l., PPD, [1975], Offset,
22x16cm.
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Responder”358) que contrasta, substancialmente, com a que está subjacente
ao projecto revolucionário. Se, neste último, a instituição concebe uma
estratégia de acção política com a qual procura empolgar a sociedade
política, no âmbito dos projectos assistencialistas desenvolve uma actividade
política centrada, essencialmente, na satisfação das necessidades imediatas
e básicas. Esta concepção apresenta implicações no próprio discurso
político. Na divulgação dos projectos revolucionários, o discurso é muito
mais estável, organizado e coerente, na medida em que é a expressão
de uma determinada estratégia institucional, concebida endogenamente pela
instituição política em nome de valores que lhe são específicos. Em
contrapartida, nos projectos assistencialistas, como as necessidades são
inúmeras e efémeras (quando satisfeitas ou transformam-se, ou deixam
de existir) e a sua identificação e explicitação resulta não só do jogo
competitivo entre as instituições políticas, mas também de determinados
momentos conjunturais, o discurso tende a ser muito variável em termos
de conteúdo e coerência. Na realidade, depende apenas de um
recenseamento das carências existentes na sociedade civil:

“Para o PPD, o direito à habitação é a possibilidade de cada família
ter uma casa em condições, com água, luz, esgotos e comodidades
essenciais, num local saudável, bem situado em relação ao emprego.
“O PPP propõe largos programas de habitação social para:
- as pessoas que vivem em barracas;
- as pessoas que vivem em quartos ou partes de casa;
- as pessoas que enfrentam grandes dificuldades para poderem pagar
a sua renda de casa – em especial casais jovens, famílias com muitos
filhos, pessoas de idade, reformados e estudantes.
- as pessoas das aldeias do campo e do litoral, que vivem em casas
sem condições nenhumas. (...)”359

Paralelamente ao recenseamento dos problemas, a instituição política
divulga as suas propostas de resolução. Os programas, ou projectos
assistencialistas, assentam não só num recenseamento de carências, mas,
igualmente, no compromisso, na promessa – explícita ou velada – de as
solucionar:

_______________________________
358 - CDS – QUEREMOS RESPONDER/ CDS/ (idoso). S.l., CDS, 1975, Offset, 98x67cm.

Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
359 - PPD/CID - UMA CASA PARA CADA FAMÍLIA/ UMA FAMÍLIA PARA CADA

CASA/ PPD. S.l., PPD, [1975], Offset, 112x74cm. Arquivo: Arquivo Municipal de
Lisboa/Arquivo Histórico.
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“(...)
Para o PPD, o direito de casa própria é um direito natural de todos
os portugueses.
Defendemos para tanto:
1) as cooperativas de habitação;
2) a criação de um banco de fomento da habitação.

Ao propor estas medidas para um dos problemas mais importantes
do nosso país, o PPD:
- pensa em ti
- na tua família
- pensa no teus filhos
- pensa no futuro de Portugal
PARA QUE O PPD POSSA REALIZAR TUDO ISTO
VOTA PPD”360

Ora, consideramos que é, precisamente, devido à particularidade dos
projectos assistencialistas estarem associados a um compromisso de solução
política, que se alicerça a desmotivação e a desconfiança generalizada de
certos sectores da sociedade com a classe política, à medida que se vão
apercebendo que ela não cumpre satisfatoriamente aquilo que promete361.

III.C.2.15 - Protagonistas de iniciativa

Tabela 20 - Protagonistas de iniciativa
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_______________________________
360 - Idem.
361 - No âmbito da promessa - assim como acontece com o pedido ou o conselho –, Searle

salienta o facto de não ser evidente, nem para o locutor para o para o alocutário,
que o primeiro efectue o acto futuro que se compromete através de um determinado
enunciado (regra nº 3 inerente à promessa: “Pr [Promessa] emprega-se unicamente
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Esta categoria de expressão política está relacionada com a divulgação
dos diferentes tipos de protagonistas (sujeitos ou instituições políticas) que
participam nas iniciativas políticas que são anunciadas (comícios, sessões
de esclarecimento, manifestações, concentrações, etc.).

Por protagonista de iniciativa, consideramos o actor político cuja
existência só tem sentido no âmbito do anúncio de uma determinada iniciativa.
A sua manifestação linguística implica, a existência de signos pertencentes
à categoria das iniciativas362, não acontecendo, porém, obrigatoriamente,
a situação inversa.

Numa perspectiva linguística, a categoria dos protagonistas de
iniciativas apresenta a particularidade de ser composta por signos que também
são comuns a certas classes pertencentes a outras categorias de expressão
política. É o caso, por exemplo, da espécie dos actores integrada na categoria
dos sujeitos políticos363 e, de uma forma geral, da categoria das identidades364.
Por exemplo, no âmbito da classe dos actores que participam na iniciativa
(classe ‘c’), Álvaro Cunhal assume-se como uma individualidade que está

_______________________________

se não é evidente  nem para L [Locutor], nem para A [Alocutário] que L irá, mesmo
assim, efectuar C [o acto futuro]”. Isto acontece, porque não é lógico prometer ou
pedir qualquer coisa e aconselhar alguém a efectuar algo, se é evidente para os
interlocutores que essa coisa se vai realizar (ou não), independentemente de ser
prometida, requerida ou sugerida. Não obstante esse facto, a enunciação de uma
promessa institui a obrigação no locutor de a cumprir (regra essencial) e pressupõe
que ele tem realmente a intenção de a cumprir (regra da sinceridade). O que se verifica
é que, em termos políticos, as circunstâncias subjacentes à enunciação de uma promessa
(por exemplo, durante uma campanha eleitoral) são totalmente díspares das inerentes
à sua concretização efectiva, aquando do exercício político. A complexidade do exercício
político é, por vezes, impeditiva do cumprimento linear ou no ‘timing’ esperado das
promessas formuladas durante a campanha eleitoral; outras vezes, os efeitos da sua
realização não são socialmente visíveis; finalmente, a sua concretização revela-se muito
mais complexa do que seria de esperar inicialmente.
Estes condicionalismos são, todavia, independentes das legítimas expectativas criadas
pela sociedade, quando a classe política formulou a promessa. Tal situação conduz
ao julgamento negativo da própria classe política através de dois parâmetros: a sociedade
considera que a promessa foi indevidamente formulada, na medida em que foi invocada
em circunstâncias não adequadas (a classe política prometeu alguma coisa,
desconhecendo realmente se a poderia concretizar); ou, mais grave ainda, a sociedade
considera a classe política desonesta, porque prometeu qualquer coisa, quando não
tinha realmente a intenção de a cumprir.
SEARLE, John – Les actes de langage. Essai de philosophie du langage, p. 105
e p. 109-110.

362 - Confira-se III.C.2.8 - Iniciativas.
363 - Confira-se III.C2.18.b2.1 – Actores enquanto sujeitos políticos.
364 - Confira-se III.C.2.7 – Identidades.
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associada à realização de uma certa actividade político-institucional,
contribuindo mesmo para a caracterizar: “Comício com a presença de Álvaro
Cunhal”365. Todavia, já noutro tipo de cartazes, a denominação linguística
de ‘Álvaro Cunhal’ inscreve-se noutras categorias de expressão política,
pelo que o seu aparecimento no manifesto cartazístico produz diferentes
efeitos de sentido político. É o caso, por exemplo, da menção a ‘Álvaro
Cunhal’, concebido como um sujeito político capaz de desenvolver uma
acção ou sofrer uma reacção política. Fenómeno semelhante também acontece
com a denominação linguística da instituição política. Em certos cartazes,
a sua funcionalidade significativa inscreve-se na categoria dos protagonistas
de iniciativa (“comício do PCP”366), noutros insere-se na das identidades.
Num caso, a instituição política é concebida como o protagonista institucional
que organiza uma iniciativa política, servindo para a caracterizar (classe
‘a’), pois, do ponto de vista semântico, é completamente distinto um comício
que é organizado pelo PCP de um comício organizado pelo PPD. Noutro
caso, a denominação da instituição política apresenta uma vocação
objectivante: serve somente para identificar o sujeito político-institucional
responsável por uma determinada enunciação (política). Por vezes, esta
distinção é difícil de descortinar, outras, é facilmente visível através da
heterogeneidade de substâncias da expressão.

A existência no manifesto cartazístico da instituição política, concebida
como a expressão linguística da categoria dos protagonistas da iniciativa,
é concretizada por signos com uma substância da expressão díspar da que
está inerente aos signos que denominam linguisticamente a instituição política
integrada, desta vez, na categoria das identidades. Os cartazes da figura
nº 74 constituem dois exemplos elucidativos daquilo a  que nos referimos.
No cartaz editado pelo Partido Comunista Português, a sigla ‘PCP’ – signo
de substância verbal – assume-se como a actualização linguística da categoria
dos protagonistas da iniciativa; em contrapartida, o símbolo iconográfico
que também significa «PCP», ou «Partido Comunista Português» assume-
-se como a nomenclatura que objectiva institucionalmente a significação
política do cartaz. No âmbito deste raciocínio surge, porém, a seguinte
questão: porque é que a sigla verbal’ ‘PCP’ e não o símbolo, se inscreve
na categoria dos protagonistas da iniciativa? Porque não considerar
exactamente a situação inversa : o símbolo integrar-se na categoria dos

_______________________________
365 - UEC – COMÍCIO DA UEC COM A PRESENÇA DE ÁLVARO CUNHAL. S.l., UEC,

1974, Offset, 70x50cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
366 - PCP – COMÍCIO DO PCP/ QUELUZ. S.l., PCP, 1974, Offset, 69x49cm. Arquivo:

Partido Comunista Português; Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
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PCP - COMÍCIO DO PCP COM A PRESENÇA DE TODOS OS CANDIDATOS À
ASSEMBLEIA CONSTITUINTE. S.l., PCP, 1975, Offset, 70x50cm. Arquivo: Comissão
Nacional de Eleições.
PS - PARTIDO SOCIALISTA SESSÃO DE ESCLARECIMENTO/ Escola Manuel da
Maia. S.l., PS, [1974], Offset, 43x30cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.

Fig. 74: Dois exemplos simétricos (em termos de substância da expressão) de cartazes em
que a denominação das identidades institucionais apresenta diferentes funcionalidades
expressivas.
No cartaz do PCP, a identidade verbal, por sigla, assume-se como signo designativo da
iniciativa política. Por sua vez, o símbolo assume-se como a nomenclatura que objectiva
institucionalmente todos os sentidos políticos transmitidos pelo cartaz. Em contrapartida,
no cartaz do PS o símbolo caracteriza institucionalmente a iniciativa, enquanto a
identidade verbal objectiva institucionalmente o cartaz.
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protagonistas e a sigla na das identidades? Precisamente, porque a inserção
da sigla no sintagma que constitui o título “comício do PCP” caracteriza-
-se por uma existência contingente associada à designação daquela iniciativa
concreta (o comício), que se irá concretizar num espaço e num tempo
específicos. Já o mesmo não acontece com o símbolo que serve apenas
para objectivar o sujeito político-institucional de enunciação deste cartaz.
Com este facto, é possível concluir que existe uma diferença substancial
entre a categoria dos protagonistas de iniciativa e a das identidades. Na
primeira categoria de expressão política, os signos apresentam somente uma
funcionalidade designativa restrita à caracterização das iniciativas anunciadas
em cada cartaz. Já na categoria das identidades, os signos linguísticos são
dotados de uma vocação objectivante, estando subjacente aos mais variados
cartazes editados por uma determinada instituição política. Como
nomenclatura institucional, o símbolo do PCP não só está presente neste
cartaz, como em todos os que são enunciados por este partido.

Salientamos o facto de não existir qualquer regra, segundo a qual
só os signos de substância verbal servem para designar a iniciativa política
e os de substância iconográfica para a objectivar institucionalmente. Ainda
na figura nº 74, apresentamos um exemplo de um cartaz, no qual é o signo
de substância iconográfica (que, curiosamente, não se integra nos cânones
de identificação iconográfica do Partido Socialista) que caracteriza a iniciativa
política anunciada (“Sessão de esclarecimento”), enquanto a identidade verbal
por extenso (“Partido Socialista”) objectiva institucionalmente as significações
transmitidas no manifesto cartazístico.

Passamos, de seguida, para a caracterização de cada uma das classes
inerentes  à categoria dos protagonistas de iniciativa.

a - Os protagonistas que organizam a iniciativa
São essencialmente actores de natureza institucional (‘PPD’, ‘CDS’,

‘PS’, etc.). A sua existência no manifesto cartazístico visa caracterizar político-
-institucionalmente a natureza da iniciativa política. Independentemente do
que já atrás foi referido, podem, todavia, ocorrer situações de homonímia
política: a mesma denominação da instituição política (independentemente
da sua substância expressiva) pode remeter, simultaneamente, para várias
categorias de expressão, apresentando, assim, diferentes funcionalidades
significantes. Ela pode ser encarada como pertencente à categoria dos
protagonistas e, portanto, juntamente com a categoria das datas, das doutrinas,
dos apelos, etc., contribuir para caracterizar a iniciativa que se anuncia.
Complementarmente, a denominação da instituição política também pode
ser encarada como estando integrada na categoria das identidades, assumindo-
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-se como uma nomenclatura que objectiva institucionalmente os sentidos
políticos transmitidos pelo cartaz.

b - os protagonistas que apoiam
Tal como aconteceu em relação à classe anterior, também estes

protagonistas apresentam uma especificidade totalmente institucional. Porém,
ao contrário da classe anterior, que é constituída por instituições com vocação
político-partidária, nesta, as instituições são destituídas dessa vocação. É
o caso dos sindicatos (por exemplo da União dos Sindicatos e da
Intersindical), dos jornais político-partidários (jornal ‘O Grito do Povo’)
ou de organizações cívicas (Movimento Democrático das Mulheres). Do
ponto de vista político, a explicitação, no manifesto cartazístico, de instituições
destituídas de uma especificidade partidária que apoiam uma iniciativa
explicitamente político-partidária constitui um facto importante, pois é
significativo do universo das instituições que se inscrevem na área de
influência do partido político. Situação semelhante se verifica, também, com
as individualidades não enquadradas institucionalmente que colaboram, ou
apoiam, a iniciativa que é anunciada (confira-se a classe ‘d’- Protagonistas
que colaboram).

c - Os protagonistas que participam
Trata-se de uma classe caracterizada pelas individualidades que

participam na iniciativa anunciada. Esta classe pode ser, por sua vez,
estruturada em duas sub-classes mais específicas: ‘c1’- as altas
individualidades de natureza institucional e ‘c2’- as individualidades de
natureza estatutária. Tanto em ‘c1’ como em ‘c2’, as significações apresentam
uma estrita especificidade institucional: ‘c1’ é caracterizado pelas
individualidades institucionais que participam e são nomeadas: Álvaro Cunhal,
Sérgio Villarigues. Pereira de Moura, José Tengarrinha, Galvão de Melo,
Silvério Martins, Basílio Horta, etc.. De certa forma, correspondem às ‘figuras
de cartaz’, às celebridades que participam na iniciativa367. Salienta-se o facto
destas celebridades poderem ser de nacionalidade estrangeira, estando, então,
associadas a signos de natureza designativa que apresentam uma
especificidade estatutária (Carlos Altamariano, Secretário Geral do Partido
Socialista Chileno) ou meramente institucional (George Marchais – Partido
Comunista Francês). ‘C1’ é, por excelência, a sub-classe dos participantes

_______________________________
367 - O discurso do cartaz de anúncio de espectáculo (teatro, cinema, ópera, etc.) é

caracterizado, essencialmente, por esta sub-classe que coexiste no manifesto com a
categoria das iniciativas de natureza explicitamente não política.
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da iniciativa que apresentam um estatuto proeminente no partido. Em
contrapartida, em ‘c2’ os protagonistas são nomeados impessoalmente a
partir dos seus cargos partidários. São os candidatos à Assembleia
Constituinte, os membros das comissões centrais, os militantes e, até mesmo,
o secretário geral. Entre ‘c1’ e ‘c2’ existe uma diferença substancial que
afecta a própria caracterização da iniciativa política. Em ‘c1’, tão importante
como a iniciativa política, que é anunciada são as individualidades que
nela participam. O anúncio da iniciativa encontra-se, então, determinado
por uma subtil lógica de estrelato político-institucional. Já em ‘c2’ verifica-
se como que uma recuperação do protagonismo da própria instituição
política no anúncio da iniciativa. Se em ‘c1’, os protagonistas eram
considerados mais como individualidades do que como funcionários, em
‘c2’ são encarados mais como funcionários e não tanto como
individualidades.

d - Os protagonistas que colaboram
Esta é uma classe que está relacionada com a divulgação de

personalidades - não enquadradas institucionalmente – que participam ou
apoiam a iniciativa político-institucional anunciada no cartaz político. Apenas
recenseámos dois nomes que se integram nesta classe: Francisco Fanhais
e Zeca Afonso368, o que possibilita supor que são essencialmente celebridades
do mundo do espectáculo que são ‘recrutadas’ para um contexto político-
-institucional em virtude da sua notoriedade.

No âmbito desta classe de expressão política consideramos que, mais
importante  do que a notoriedade das individualidades que participam na
iniciativa política, é a capacidade da instituição de as conseguir mobilizar
para a sua esfera de influência, transformando-as numa espécie de ‘estandartes
institucionais’, significativos do poder de implantação e de influência da
instituição política no tecido social.

Reconhecemos que o recenseamento de somente duas personalidades
constitui um dado que não é minimamente representativo desta capacidade
de ‘recrutamento institucional’. Mas, se em vez de se procurar identificar
apenas as ‘celebridades’, se optar por descobrir os sujeitos que só colaboram
na iniciativa, em virtude de pertencerem a determinadas categorias sócio-
-profissionais (é o caso dos artistas, dos desportistas ou dos intelectuais),
constatamos que este fenómeno de ‘recrutamento institucional’ é mais vasto
do que à primeira vista nos pareceria. É nesta perspectiva que se descobrem

_______________________________
368 - LCI - COMÍCIO: Por uma resposta operária à ofensiva capitalista!. Lisboa, LCI,

1975, Offset, 82x60cm. Arquivo: Partido Socialista Revolucionário.
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os poetas, os actores, os cantores, os músicos, os animadores culturais e
os dançarinos recrutados para as mais variadas iniciativas de carácter
político-institucional organizadas, sobretudo, pelo PCP. Mais do que um
recrutamento da ‘celebridade’ integrado num regime de ‘estrelato institucional’
(patente, sobretudo, na festa), consideramos que a mobilização do profissional
(e já não da personalidade) é significativa de uma institucionalização política
de determinados domínios da vida sócio-cultural. Nesta mobilização do
profissional, assiste-se, então, como que a uma politização, de natureza
institucional, de certos sectores da sociedade que, à partida, não apresentavam
uma especificidade político-partidária. Este é um fenómeno que já tínhamos
descortinado na classe dos protagonistas institucionais que apoiam a iniciativa
(confira-se a classe ‘b’- Protagonistas que apoiam).

A mobilização de determinados indivíduos representativos de classes
sócio-profissionais para a participação de uma iniciativa política parece-
-nos ser somente a face visível de um fenómeno mais vasto, que não se
limita à capacidade de recrutamento e influência da instituição partidária.
Na realidade, a participação do intelectual, do artista ou do desportista na
iniciativa político-institucional  afigura-se-nos significativa da omnipresença
do partido na sociedade. Consideramos que esta omnipresença, mais do
que estar relacionada com um controlo totalitário, inscreve-se em estratégias
de naturalização e de familiarização do próprio partido no tecido social.
É porque está em todo o lado, porque se assume como uma realidade
incontornável, entranhada nas mais variadas esferas da vida social (desde
a gastronomia, à arte) que ele se consegue implantar como uma entidade
que não se estranha.

III.C.2.16 - Símbolos

Tabela 21 - Símbolos

Uma das características mais interessantes da categoria dos símbolos
reside no facto deles já existirem previamente e terem sido apropriados
e transformados no âmbito de uma dinâmica conotativa, adstrita ao discurso
político-partidário, em simples formas significantes evocativas quer de uma
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vocação partidária (sistema de expressão política), quer de uma
singularidade político-institucional (sistema de significação ideológica).
Trata-se de uma especificidade importante que faz distinguir esta categoria
de expressão política de todas as outras.

A categoria que temos vindo a abordar é caracterizada,
exclusivamente, por símbolos, isto é, por entidades cuja relação entre
os significantes e os significados é de natureza motivada e já não arbitrária
(como acontece nos signos)369. Tal dimensão motivada pode ser de natureza
política, ou não, de acordo com as circunstâncias, o contexto histórico,
social, cultural, etc. e o enquadramento institucional que lhe estão
subjacentes. Conforme estes parâmetros são, ou não, de natureza política,
assim a génese dos símbolos também apresenta essa polaridade. O facto
de termos constatado a existência de uma classe de símbolos não políticos
(concretamente, de índole religiosa) não é impeditivo de que o sentido
que eles arcaicamente apresentavam não possa ser politizável, no âmbito
da dinâmica inerente ao discurso político-partidário veiculado pelo cartaz.
Aliás, esta politização apresenta uma dupla dimensão: a própria dinâmica
conotativa encarrega-se de lhes atribuir uma dimensão política, pois os
símbolos são apropriados e manipulados em nome de objectivos e razões
de natureza político-institucional. Paralelamente a este facto, os símbolos
não políticos adquirem, adicionalmente, uma dimensão política, quando
em contacto no manifesto cartazístico, com signos pertencentes a
categorias de expressão, cujo sentido é explicitamente político-
institucional (é o caso dos que se integram na categorias das identidades,
por exemplo).

a - Símbolos políticos
São entidades cuja relação de motivação entre o significante e o

significado é de natureza estritamente política. Explicando de outra maneira:
tal relação foi instaurada em determinados contextos, circunstâncias e devido
a determinadas razões de natureza exclusivamente política. Às vezes, é difícil
descobrir essas razões, uma vez que elas ou não são claras, ou exigem
uma deslocação da análise do nosso objecto de estudo para domínios que

_______________________________
369 - Nesta concepção motivada dos símbolos, estamo-nos a apoiar nas concepções de

Ferdinand de Saussure sobre a oposição entre signo e símbolo, e não na teoria ‘peirciana’
do signo, segundo a qual o símbolo (mas também o índice e o ícone) está relacionado
com a natureza das relações que um determinado veículo sígnico pode estabelecer
com um certo objecto. Para Peirce, o símbolo é um veículo sígnico cuja especificidade
se caracteriza no facto de remeter para um certo objecto em virtude de uma determinada
lei ou convenção.
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só indirectamente lhe dizem respeito. É o caso, nomeadamente, da história
política que possibilita descobrir e entender as circunstâncias e as
motivações, segundo as quais um determinado significante está
indelevelmente ligado à significação de um certo significado. Por exemplo,
existem motivações pelas quais uma bandeira e um cravo vermelhos se
assumem como os símbolos do «dia do trabalhador e das lutas em defesa
dos seus direitos». Essas razões estão relacionadas com o facto de a cor
vermelha ter sido considerada, pela Primeira Associação Nacional de
Trabalhadores que reuniu  em Paris em 1889 (e que deliberou que o primeiro
dia do mês de Maio seria o dia do trabalhador), como alusiva da morte
de seis trabalhadores durante os confrontos policiais ocorridos em Chicago
no dia 1 de Maio de 1886, dia em que se organizou uma greve geral
nos Estados Unidos e no Canadá em defesa das oito horas de trabalho.
Salienta-se o facto de o vermelho do cravo não aludir somente à morte
destes trabalhadores, mas também à execução de quatro líderes sindicais
anarquistas acusados de conspiração no assassinato de oito polícias aquando
da manifestação de protesto pela morte desses trabalhadores, que foi
realizada no dia 2 de Maio. Devido ao facto de se considerar que existe
um paralelismo entre o vermelho (presente não só no cravo, mas igualmente
na bandeira) e a cor do “sangue vertido” (expressão eufemística da «morte»)
relativo a um determinado confronto de índole laboral e política, existem
razões plausíveis para se ter seleccionado a bandeira e o cravo vermelhos
como símbolos alusivos não só ao «1º de Maio de 1886», mas, igualmente,
a «todas as lutas pelo reconhecimento dos direitos dos trabalhadores».
Fenómeno semelhante acontece com a estrela de cinco pontas que, devido
à sua configuração pentagonal, remete para o «internacionalismo político
inerente aos cinco continentes» e com a disposição cruzada da foice com
o martelo que evoca a aliança da classe operária com o campesinato (e
poderá também ser concebida como a representação iconográfica da máxima
marxista, “proletários de todo o mundo, uni-vos”)370.
_______________________________
370 - Neste símbolo, a significação da «união dos trabalhadores» não resulta apenas da

selecção dos objectos, considerados como adereços metonímicos das classes
trabalhadoras, mas também da forma como estão iconograficamente dispostos em cruz
(em forma de ‘X’), disposição essa que evoca a «interpenetração» de duas classes
distintas: o campesinato e o operariado. A este propósito, destacamos o significado
simbólico da ‘cruz’ e do ‘cruzamento’: “simbolismo totalizador (...) fuerzas centrípeta
y centrífuga, unión de lo alto y lo bajo, síntesis y ordenación (...)”.
“Cruz” in: REVILLA, Federico, Dicionario de iconografia y simbologia, p. 127.
BECKER, Udo – Dicionário de símbolos, p. 79-82.
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Para além dos símbolos já referidos, inventariámos outros dotados
de uma dimensão explicitamente política. Por exemplo, os da libertação
(ou da emancipação) política, iconograficamente representada por correntes
que se partem e gaiolas que se abrem. Outro símbolo interessante,
relativamente explorado, é o Sol evocativo da  «alvorada de uma nova
era política».

O Sol é um símbolo político relevante que merece uma análise mais
aprofundada por duas razões: por aparecer com certa frequência nalguns
cartazes do  corpus de análise e por remontar historicamente à Revolução
Francesa. O Sol é o símbolo iconográfico relacionado com os ideais da
Revolução Francesa. A instauração da 1ª República Francesa (21 de Setembro
de 1792 – 18 de Maio de 1804) encarada pela sociedade política como
um projecto revolucionário, assume-se como a concretização do ideal de
“um regime novo baseado na transparência e na harmonia, relacionado
estreitamente com uma ideia solar, a da aurora, do dia que vai romper
sob o Sol da liberdade”371(figura nº 75). A acrescentar a este facto, o novo
regime político (a República) é antropormofizado numa mulher, forma
simbólica que estabelece um contraste com a monarquia personificada no
rei. Na simbologia do pós 25 de Abril, curiosamente, também se verifica
um fenómeno semelhante. O sistema democrático é personificado por uma
criança que, não só significa o «futuro e a esperança políticas», mas,
igualmente, a «anunciação de um novo sistema político» que contrasta  com
“a velharia fascista dos colonialistas e senhores da terra”372. A fotografia
de uma criança, colocando um cravo no cano de uma metralhadora patente
no poster de Sérgio Guimarães é a imagem mais célebre desta
antropormofização política.

A juntar à imagem da criança, a instauração do regime democrático
também é evocada através do cravo vermelho. Voltamos a reencontrar o
cravo vermelho como símbolo político, agora já não só do «1º de Maio
de 1886, da resistência e da luta dos trabalhadores» mas, também, do «25
de Abril de 1974». Trata-se de um fenómeno que nada tem de estranho:
nada impede que um símbolo possa ser objecto de um novo investimento
simbólico, passando a invocar significações suplementares relativas a
circunstâncias históricas e motivações que são distintas das que originalmente
se reportava.

_______________________________
371 - CRUZ, Maria Leonor Garcia da - “A imagética republicana: o Mito feminino da

República” in: Vértice. Lisboa, Editorial Caminho, Outubro de 1988, (7), p. 67.
372 - PARTIDO COMUNISTA (EM CONSTRUÇÃO) - A LEI DOS PARTIDOS É UMA

BURLA/ ELEIÇÕES LIVRES. S.l., Partido Comunista (em Construção)/Comité Marxista
de Portugal, 1975, Offset, 78x47cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS/ COMÍCIO / TORRES VEDRAS. S.l.,
PCP, 1975, Offset, 50x70cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
PCP - ...e o Sol brilhará para todos nós / PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l.,
PCP, [1975], Offset, 49x33cm. Arquivo: Câmara Municipal de Lisboa.

Fig. 75: A representação do Sol nos cartazes do PCP.
Salienta-se o pormenor de como este símbolo, não obstante a sua significação ser
política, adquire explicitamente uma conotação político-institucional em confronto com
outros signos no manifesto cartazístico, nomeadamente os que se integram na categoria
das identidades institucionais.
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Existe uma explicação histórica para a associação do cravo vermelho
à democracia e ao 25 de Abril de 1974. Ao que consta, “uma senhora
que tinha comprado cravos para o aniversário do seu patrão, que fazia anos
exactamente no dia 25 de Abril, ficou sem saber o que fazer às flores
e que, por isso mesmo, desatou a oferecê-las aos soldados”373. Se o
aparecimento do cravo vermelho poderá ser historicamente fortuito, a sua
apropriação e banalização, o seu aparecimento como símbolo da «instauração
do regime democrático e do 25 de Abril de 1974» parece-nos estar
profundamente integrado em paradigmas culturais e políticos existentes na
época, residindo neles a sua dimensão motivacional. O cravo vermelho foi
igualmente utilizado no Chile como símbolo político, provavelmente
associado à vitória de Salvador Allende, tendo sido também deste país que
foi importado o slogan mais evocativo da revolução portuguesa: “O povo
unido jamais será vencido”. Salientamos, complementarmente, a
particularidade de o cravo ser uma flor (e não um adereço como é o caso,
por exemplo, de uma ferramenta de trabalho,  motivo tão explorado na
simbologia marxista-leninista), estando intimamente associada a uma
ideologia pacifista vigente nos finais da década de 60. Relacionada com
a filosofia hippie374, associada a um certo tipo de música de intervenção
e aos movimentos de rebeldia contra a guerra do Vietname, esta ideologia
pacifista opõe ao poder das armas, o ‘poder das flores’ (‘Flower Power’).
É nesta antítese «guerra»/«paz», objectalmente concretizada a partir da
oposição da arma à flor, que se alicerça a famosa fotografia de Marc Riboud
de 1967, na qual Jan Kasmir, então somente com 17 anos, desafia com
uma flor uma coluna de soldados que, de arma em punho, defendiam o
Pentágono durante uma manifestação em defesa da paz no Vietname.

b - Os símbolos não políticos
Esta classe é caracterizada, sobretudo, por símbolos religiosos.
Já suspeitávamos que pudesse existir uma religiosidade no discurso

político. Quando analisámos o cartaz de anúncio do comício da Juventude
Centrista (figura nº 32), salientámos o carácter religioso e transcendente

_______________________________
373 - “Abril. Os 25 do 25” – Suplemento do Diário de Notícias in: Diário de Notícias,

23 de Abril de 1999, (47.421), p. 18.
374 - Para além da flor, o movimento hippie explorava também um símbolo de substância

cinésica: o gesto que designámos por ‘V’ da vitória. Questionamo-nos, então, até
que ponto este gesto emblemático do pós 25 de Abril pode ser considerado como
evocativo da vitória militar da instauração de um regime democrático (sendo, portanto,
a natureza do seu sentido essencialmente militar) ou de uma filosofia pacifista transposta
para a sociedade portuguesa (significando, então, «peace and love»).
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subjacente à composição da imagem. Porém, esta religiosidade também está
presente noutros cartazes através da exploração de símbolos cuja génese
remete, mais ou menos claramente, para um universo judaíco-cristão. Entre
eles, o mais frequentemente explorado é a pomba, considerada como o
símbolo religioso evocativo de «novos tempos»375. É curioso verificar como
se concretiza a politização da pomba em dois cartazes do PCP (figura nº
76). Num cartaz, a pomba é largada pela criança, que já atrás considerámos
ser o símbolo antropormórfico da «instauração do regime democrático»;
noutro, o ramo verde de oliveira, que a pomba traz no bico, é substituído
pelo cravo vermelho. No discurso político constata-se, assim, a exploração
de símbolos religiosos, existindo, todavia, a preocupação não só de os
politizar, como também de os institucionalizar quer adaptando-os
(transformação do ramo de oliveira num cravo), quer conjugando-os com
outros símbolos cuja significação é, explicita ou implicitamente, institucional
ou política (por exemplo, o lançamento, por uma criança, de uma pomba
que voa em direcção à efígie de Lénine e do Sol). Noutro cartaz, editado
pelo MDP-CDE (representado na figura nº 77), voltamos a redescobrir a

_______________________________
375 - Ao contrário do que habitualmente se considera, a pomba não se assume como o

símbolo da «paz» e da «reconciliação». Independentemente da multiplicidade de
significações teológicas sobre a pomba (por exemplo, a «simplicidade» - “Envio-
-vos como ovelhas para o meio dos lobos; sede pois prudentes como as serpentes
e simples como as pombas” – Mt 10, 19; «Espírito de Deus» - “uma vez baptizado,
Jesus saiu da água e eis que o Céu se abriu e viu o Espírito de Deus descer como
uma pomba e vir sobre Ele”- Mt 4, 16), esta conotação errónea da pomba inscreve-
-se numa interpretação demasiado livre de Gn 8, 8-12 : “Depois, soltou a pomba
a fim de verificar se as águas tinham diminuído à superfície da terra. Mas não tendo
encontrado sítio para poisar, a pomba regressou à arca para junto dele, pois as águas
cobriam ainda a superfície da terra. Estendeu a mão agarrou a pomba e meteu-a
na arca. Aguardou mais sete dias; depois soltou novamente a pomba que voltou para
junto dele, à tarde, trazendo no bico uma folha verde de oliveira”. A pomba é apenas
o ’instrumento’ pelo qual Noé tem a possibilidade de se certificar se o dilúvio divino
já tinha terminado. Nesta perspectiva, a pomba é considerada como o símbolo bíblico
da «anunciação de novos tempos» (sobretudo no que diz respeito ao versículo 10,
quando traz o tal ramo verde de oliveira no bico), de uma «nova era» em que as
relações entre Deus e os homens ficam normalizadas. Já a «reconciliação divina»
é explicitada, noutra parte da Bíblia em que Deus se refere explicitamente a um
sinal (símbolo): o arco-íris (Gn 10, 12).
(Agradeço todos estes esclarecimentos ao Sr Padre José Manuel Martins de Almeida).
Se quisermos, a ‘pomba’ é, numa perspectiva simbólica, o correlato religioso do ‘Sol’:
à sua maneira, isto é, a partir de contextos totalmente distintos, ambos são símbolos
que significam, a mesma coisa: «a emergência de novos tempos». O que se nos afigura
como admirável em todos estes fenómenos é a transposição (e adaptação) de uma
simbologia religiosa para um discurso político.
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Da esquerda para a direita:
PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS/ GRANDE COMÍCIO/ ÉVORA. S.l., PCP,
1975, Offset, 78x47cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
PCP/MZ - POR QUE LUTAM OS COMUNISTAS/  VOTA PCP. S.l., PCP, 1975, Offset,
68x48 cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa,
1994, p. 109. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

Fig. 76: Pormenores de dois cartazes do PCP representativos da exploração da simbologia
da pomba, cujo sentido bíblico original (Gn 8, 8-12) é politizado através da influência de
outros símbolos existentes no manifesto cartazístico (é o caso da criança, do Sol e do
símbolo do PCP, na imagem da esquerda e do cravo vermelho que a pomba transporta
no bico, na imagem da direita).
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MDP-CDE - A VONTADE POPULAR/ MDP/CDE. S.l., MDP-CDE, 1974, Offset, 70x46cm,
in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa, 1994, p.
27. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

Fig. 77: A coexistência de símbolos não políticos dotados de substâncias expressivas
díspares que são, todavia, objectivados político-institucionalmente por signos de
identidade (denominação verbal, por extenso, da instituição política).
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pomba como símbolo significativo da «anunciação de novos tempos» que
são qualificados, numa perspectiva cinésica, como sendo de «vitória» ou
de «paz e de amor» (gesto do ‘V’ da vitória) e, numa perspectiva verbal,
como resultantes da «vontade popular» (institucionalmente mediada pelo
MDP-CDE). Sentido semelhante encontramos num cartaz comemorativo do
1º de Maio editado pela UDP (publicado na figura nº 25). A pomba branca
voa sobre um linchamento popular de um capitalista, assumindo-se como
símbolo evocativo da «instauração de um novo sistema social».

III.C.2.17 - Slogans

Tabela 22 - Slogans

Os slogans são máximas linguísticas de substância expressiva
exclusivamente verbal que se apresentam numa breve frase, num sintagma
ou mesmo numa simples palavra379.

Uma característica relevante de qualquer slogan, indepentemente da natureza
da sua significação (comercial, política, institucional, cultural, etc.), reside no
facto de se assumir como uma ‘frase feita’, uma frase ‘cristalizada’, no sentido
de ter conquistado uma determinada autonomia em relação às circunstâncias e
contextos que estiveram subjacentes à sua enunciação. O slogan caracteriza-se,
assim, por uma ‘não espacialidade’ e ‘intemporalidade’ que favorece a sua circulação
na sociedade e a sua apropriação pela massa falante, nas mais diversas situações.
É nesta medida que se assume como uma ‘frase feita’.

Esta característica do slogan ser uma entidade linguística cristalizada
à disposição na sociedade para as mais diversas utilizações, reveste-se de
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_______________________________
376 - MESQUITA, Vítor; MDP-CDE - O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO. S.l.,

MDP-CDE, 1974, Offset, 70x100cm. Arquivo:Biblioteca Nacional de Lisboa.
377 - LCI - COMÍCIO DA LCI na Incrível Almadense. S.l., LCI, 1974,Offset, 54x39cm.

Arquivo:Partido Socialista Revolucionário.
378 - PCP- por nós e por ti vota PCP. S.l., PCP, 1975, Offset, 67x47cm. Arquivo: Centro

de Documentação 25 de Abril.
379 - FIDALGO, António – “A Economia e a Eficácia dos Signos” in: Biblioteca On Line

de Ciências da Comunicação. Covilhã, UBI, http://bocc.ubi.pt



366

O Cartaz Partidário em Portugal (1974-1975)

especial importância no discurso político. Tão essencial como a sua
especificidade ‘marcial’, pela qual o slogan era, originalmente, considerado
como um sluagh-ghairm, isto é, um grito de guerra destinado a inspirar
coragem nos guerreiros e temor nos inimigos; tão importante como a sua
dimensão instrumental, pela qual o slogan é concebido como uma frase
utilizada para sintetizar um determinado posicionamento (político,
institucional, comercial, etc.) e tão fulcral como a sua especificidade estilística,
“caracterizada pela rima, pelo ritmo, pela cadência das palavras, a repetição,
o equívoco do sentido, o paradoxo, as perturbações sintáctico-semânticas”380

com o objectivo de suscitar a atenção do destinatário, é a sua capacidade
de se oferecer às mais variadas utilizações. Esta situação leva à necessidade
de ter de se operar uma espécie de ‘arqueologia linguística’, pela qual se
procura descobrir os contextos e as circunstâncias primordiais, subjacentes
à primeira vez que ele foi enunciado.

No âmbito das categorias de expressão política o que entendemos
por slogan político-institucional?

Uma expressão verbal (dotada ou não de significação política381) que
é, simplesmente, apropriada e transposta para um universo político-institucional.
É o caso, por exemplo, da expressão “O povo unido jamais será vencido”,
patente nalguns cartazes do MDP-CDE. Esta expressão constitui a tradução
literal do título da canção ‘El pueblo unido, jamas sera vencido’ composta
por Sérgio Ortega/Quilapyún, que celebra a vitória de Salvador Allende
no Chile382, sendo apropriado pela sociedade política chilena como um slogan
significativo da sua unidade política. Na transposição para um universo
político-institucional esta frase, que inicialmente significava apenas o título
de uma canção e depois uma conjuntura política, transforma-se numa máxima
que exprime o posicionamento de uma determinada instituição partidária,
podendo mesmo assumir-se como a expressão metonímica da sua identidade.

_______________________________
380 - FIDALGO, António - Idem.
381 - Nada obriga a que os slogans que são apropriados pelo partido e transpostos para

um universo político necessitem, necessariamente, de apresentarem uma significação
política. Podem, igualmente, apresentar uma significação religiosa ou até mesmo
comercial. O mesmo acontece no discurso publicitário: nada impede a transposição
para um universo comercial ou institucional de slogans cujas significações sejam
explicitamente políticas. Aliás, uma das singularidades do discurso publicitário consiste
na sua capacidade de apropriação e adaptação, para universos comerciais, dos mais
variados slogans e outros arquétipos linguísticos, cuja origem se reporta a outros
domínios.

382 - MARTINS, Maria João – “Chovia em Santiago. A breve epopeia de Salvador Allende”
in: Camões. Revista de letras e culturas lusófonas. Lisboa, Ministério dos Negócios
Estrangeiros, Instituto Camões, Abril/Junho de 1999, (5), p. 146.
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A propósito deste slogan chileno, Jean Louis Calvet383 salienta que
o facto dele ter sido transposto para a sociedade portuguesa sem qualquer
transformação é significativo da pretensão de se explicitar uma relação de
parentesco com o universo histórico-político que esteve subjacente à sua
emergência. É como se, através da simples tradução do slogan, se procurasse
estabelecer como que uma associação entre o universo histórico-político
subjacente à sua aparição e o que existe actualmente no momento da
transposição. Este facto parece-nos relevante: pela transposição pura e simples
de um slogan pretende-se encarar um presente histórico à luz de um passado.
O mesmo já não acontece com os fenómenos de adaptação. A partir do
momento em que, no Chile, os guerrilheiros de esquerda transformaram
o “El pueblo unido, jamas sera vencido” em “El pueblo armado jamas
sera vencido”, se bem que a forma sintáctica original continue a existir,
ela é enriquecida por uma alteração no eixo paradigmático (/unido/ é
substituído por /armado/). O slogan alterado não só significa o slogan original
(estabelecendo com ele sempre uma relação de parentesco), mas, ao mesmo
tempo, uma determinada distanciação plena de efeitos de sentido político.
Ao contrário da transposição pura e simples do slogan original, a adaptação
é significativa das diferenças existentes entre o universo histórico-político
subjacente à sua emergência e o que existe actualmente. Situação semelhante
parece existir na adaptação de um célebre slogan relativo à revolução
estudantil do Maio de 68, “Une seule solution: la revolution” que é adaptado
pela LCI e pelo PRP-BR para uma “Uma só solução: a revolução socialista”384.
Os slogans da LCI e do PRP-BR significam ainda uma relação de parentesco
com o slogan original francês, mas também são, simultaneamente,
caracterizados por uma adaptação que é evocativa de diferentes circunstâncias
de acção política e de uma posição político-institucional distinta em relação
à linha política denotada pelo slogan original (“é certo que a única solução
política é a revolução, mas com a condição de ser socialista”). Quando
este fenómeno acontece, parece que existe como que um ‘rejuvenescimento’
do slogan original: a manipulação da sua estrutura formal, aparentemente
tão cristalizada, conduz à emergência de novos efeitos de sentido. Salienta-
-se que a adaptação do slogan original não conduz à sua destruição. A adaptação
é somente evocativa de uma determinada posição político-institucional em relação
ao universo histórico-político que estava subjacente à versão original do slogan.

_______________________________
383 - CALVET; Jean Louis – La production révolutionnaire, p. 74-75.
384 - LCI - COMÍCIO DA LCI na Incrível Almadense. S.l., LCI, 1974,Offset, 54x39cm.

Arquivo:Partido Socialista Revolucionário.
PRP-BR – UMA SÓ SOLUÇÃO/ REVOLUÇÃO SOCIALISTA/ PRP-BR. S.l., PRP-
-BR, 1975, Offset, 62x46cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
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Adaptado, ou simplesmente traduzido, o  slogan original é como se fosse
uma matriz linguística, uma forma arcaíca que se oferece às mais variadas
apropriações que, paradoxalmente, só contribuem para a sua consolidação:
“à travers ces transformations, la matrice demeure, le slogan reste le même,
il continue à connoter son origine tout en dénotant des situations, des
événements et des rapports à l’événement différents. Il y a donc comme
des répliques d’un módele unique (...)“ 385.

Já atrás referimos que o slogan é uma frase feita que circula numa
comunidade linguística e se oferece às mais variadas apropriações. O slogan
político-institucional é, por excelência, o resultado da transposição de uma
frase feita para um domínio  político-institucional. Este facto não invalida
que a própria instituição política não possa conceber, endogenamente, as
suas máximas. Para isso, apenas é necessário que elas se assumam como
formas linguísticas cristalizadas e existam à disposição das mais variadas
apropriações, de preferência concretizadas pela própria instituição política.
É nesta perspectiva que consideramos a expressão ‘Junta a tua à nossa
voz’, estrofe da canção ‘Avante Camarada’, como uma espécie de slogan
de circulação institucionalmente restrita (isto é, que dificilmente se oferece
à apropriação por outras instituições políticas, a não ser em situações de
sátira), encontrando-se patente numa série de cartazes eleitorais do PCP.

III.C.2.18 - Sujeitos políticos

Tabela 23 - Sujeitos políticos

Na categoria dos sujeitos políticos, o indivíduo ou a instituição política
é concebida como uma entidade capaz de desenvolver uma acção (política
ou não política) e, por inerência, ser o objecto passível de uma reacção,
correspondente ou desproporcional, por parte dos restantes sujeitos que
integram o ‘corpo’ do campo político. A acção/reacção é, portanto, a
característica basilar deste género de expressão política.
_______________________________
385 - CALVET; Jean Louis – La production révolutionnaire, p.76.
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De um ponto de vista estrutural, esta categoria é composta por duas
classes distintas: as instituições (‘a’) e os indivíduos políticos (‘b’). Esta
última está, por sua vez, estruturada em duas sub-classes distintas: os
indivíduos políticos indiferenciados em termos da objectivação das suas
identidades (‘b1’), e os indivíduos políticos diferenciados (‘b2’) em actores
(‘b2.1’), ídolos (‘b2.2’) e adversários (‘b2.3’).

a - as instituições
Nesta classe descortinam-se todas as instituições que se assumem

como protagonistas de uma determinada actividade.
A classe das ‘instituições’ pode ser confundida com três tipos de

categorias de expressão política: a das identidades, a das pessoas políticas
(classe ‘a’ relativa ao ‘eu’ político-institucional) e a dos protagonistas de
iniciativa (classe ‘a’ referente aos protagonistas que organizam a iniciativa).
Salientamos, todavia, as diferenças existentes entre estas categorias de expressão
política. Considerar a instituição política no âmbito da categoria das identidades
implica concebê-la como uma simples marca político-institucional objectivante
de uma multiplicidade de significações (de natureza política e não política).
Por sua vez, conceber a instituição a partir da categoria das pessoas políticas
implica considerá-la como sendo o sujeito político-institucional de uma
determinada enunciação que se encontra explicitado num enunciado-segundo,
determinando que o manifesto cartazístico seja composto, pelo menos, por
duas ordens de enunciados: um enunciado-primeiro de tipo ‘A’ e um
enunciado-segundo de tipo ‘B’. Sobre este aspecto, somos obrigados a render-
nos à evidência de a instituição ser concebida por inerência como um actor,
na medida que é uma entidade que concretizou uma determinada actividade
através da linguagem (produziu uma enunciação). Porém, ao contrário do
que acontece com a categoria das pessoas políticas, na dos sujeitos a
instituição política só é considerada um actor, pelo facto de ter concretizado
uma acção ou sofrido uma determinada reacção que não é, por inerência,
discursiva. Por exemplo, a instituição política assume-se como sendo um
actor capaz de concretizar uma determinada conduta que não necessita de
ser, obrigatoriamente, mediada pela linguagem (o que não impede o facto
dela poder ser discursivizada no manifesto cartazístico).

Constatámos, também, a existência de algumas semelhanças entre a
classe das instituições e a categoria dos protagonistas de iniciativa, mais
concretamente no que respeita à classe ‘a’ (protagonistas que organizam
a iniciativa). Tal como acontece na categoria dos sujeitos políticos, a
instituição que organiza uma iniciativa política é referenciada como um
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actor. A única diferença reside no facto de que, na referida categoria, a
instituição política é concebida como um actor numa perspectiva ‘restrita’,
no sentido de estar relacionada, exclusivamente, com a concretização de
uma determinada actividade – a organização de uma iniciativa que é
publicitada no cartaz. Em contrapartida, no âmbito da categoria dos sujeitos
políticos, a mesma instituição apresenta uma dimensão mais abrangente,
sendo concebida como um actor político capaz de desenvolver as mais
variadas actividades.

b - Indivíduos enquanto sujeitos de acção
O corpo social do campo político não é composto somente por

instituições políticas, mas, igualmente, por indivíduos políticos que,
linguisticamente, podem ser mencionados numa perspectiva indiferenciada
(‘b1’) ou diferenciada (‘b2’).

‘B1’- Numa perspectiva indiferenciada, a significação do sujeito
político adquire contornos ambíguos, confundindo-se com a própria
globalidade da sociedade política. As pessoas são um ‘eles’ político,
massificado e anónimo que, linguisticamente, pode ser objectivado pelos
‘trabalhadores’, os ‘capitalistas’, os ‘reaccionários’, ‘os estudantes’ ou, ainda
mais genericamente, pelo ‘povo’.

Do ponto de vista iconográfico, esta significação da sociedade política
é concretizada através de duas modalidades. Pela representação da massa
a concretizar uma determinada acção (marchando, desfilando, atacando, etc.),
isto é, da multidão, onde não é possível descobrir ‘personalidades’ e através
da representação típica de determinados grupos sociais ou até mesmo da
própria sociedade política. Nesta modalidade de representação, o adereço
metonímico assume uma importância fulcral. Ele é explorado não só para
evocar «classes sócio-profissionais» (o camponês, o operário e o pescador)
e, numa perspectiva mais ampla, o próprio «trabalhador», mas também para
sugerir «nacionalidades». Neste caso, os adereços (o vestuário) são
metonímias dos povos habitantes de determinadas regiões ou países. É o
caso da cartola do ‘Tio Sam’, que é representado a fugir das investidas
do povo português (confira-se de novo, o cartaz editado pela UDP, patente
na figura nº 37).

‘B2’- Se a designação linguística do sujeito político, numa perspectiva
indiferenciada, tem por função significar a «colectividade que concretiza
uma determina conduta», em contrapartida, a significação discriminada e
objectiva da pessoa visa significar a «personalidade política enquanto sujeito
de acção». Ora, as personalidades podem ser de três tipos diferentes: o
actor político (‘b2.1’), o ídolo (‘b2.2’) e o adversário político (‘b2.3’).
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B2.1 – os actores políticos
O actor político é uma personalidade que, à semelhança do que acontece

com a instituição política, protagoniza determinados episódios históricos
que são referenciados linguisticamente.

A sub-classe dos actores políticos incide, exclusivamente, na
denominação linguística de um protagonista político. Se optássemos por
concretizar uma história do pós 25 de Abril a partir desta sub-classe de
expressão política, ela seria, necessariamente, de natureza positivista baseada
no mero recenseamento das personalidades, dos episódios políticos que
concretizam e, eventualmente, da data histórica da sua realização.

A objectivação linguística do actor político tanto pode ser concretizada
a nível verbal – a grande maioria das vezes - como iconograficamente (figura
nº 78).

B2.2 - os ídolos
Ao contrário do que acontece com a espécie dos actores políticos

que gravita em torno de uma temporalidade política da ordem do quotidiano
(que tanto é imponderável, como sucede no acontecimento, como é
institucionalmente gerida), a dos ídolos políticos reporta-se a uma
temporalidade ‘festiva’, isto é, político-institucionalmente celebrativa.
Certamente, que os ídolos já foram actores políticos com uma determinada
existência histórica e protagonismo político. Todavia, a personalidade política
considerada como um ídolo institucional, apenas existe na condição de ser
objecto de um investimento simbólico por parte da instituição política.

Destituído da sua existência concreta (remetida tantas vezes para o
plano da mera ‘curiosidade’ que, mesmo assim é, por vezes, explorada para
consolidar ainda mais o seu carácter mítico386), o ídolo assume-se como
uma espécie de ‘totem’ que marca a peculiaridade ideológica da instituição.

Nos ídolos políticos integram-se não só os mártires de cada partido
que são evocativos de uma reputação institucional, mas, sobretudo, as

_______________________________
386 - A investigação histórica da personalidade do ídolo cai, por vezes involuntariamente,

no ‘logro’ da obsessão por descobrir, à força, um pretenso humanismo que só contribui
para o reforço da sua dimensão simbólica. É o que acontece com o relato histórico
baseado no fait divers, no discurso alicerçado na excentricidade (convencionalmente
associada à conotação do «génio») em torno da biografia de certas personalidades.
Que interessa que Beethoven tenha sido desarrumado? Ou que Marx tenha investido
na bolsa? Esta obsessão, curiosamente sempre em torno de características paradoxais,
só contribui ainda mais para alimentar a ‘aura’ do ídolo que assenta numa ruptura
com um estilo de vida muito mais ‘desinteressante’ e ‘pacato’ do que na realidade
os biógrafos nos pretendem fazer aparentar.
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Fig. 78: Uma das raras vezes em que o actor político-partidário é representado
iconograficamente.

MRPP - LIBERTAÇÃO IMEDIATA DO CAMARADA ARNALDO MATOS/ MRPP. S.l.,
MRPP, 1975, Offset, 97x67cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia
da Cultura’94/Electa, 1994, p. 32. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
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personagens (Marx, Lénine, Mao Tsé Tung, Trotsky, etc.) que personificam
o universo simbólico que constitui o seu posicionamento ideológico
(marxismo, leninismo, trotskismo, etc.).

Do ponto de vista discursivo, constatámos que os ídolos políticos
são regularmente mencionados, tanto a nível verbal como iconográfico, em
cartazes relacionados com situações ‘rituais’ de visibilidade simbólica da
singularidade ideológica da instituição política. É o caso de cartazes
relacionados com o anúncio de iniciativas de comemoração ou de homenagem
(figura nº 79) ou, até mesmo, de natureza mais doutrinária, nos quais se
transmitem considerações políticas, como já anteriormente tivemos a
oportunidade de referir387.

B2.3 – Os adversários
O adversário é uma personalidade que protagoniza uma determinada

acção, em relação à qual a instituição política concretiza um discurso de
reacção.

A explicitação linguística do adversário, bem como a sua qualificação
político-institucional, varia conforme esse discurso político de reacção assenta
na existência de um tópico político comum a estes dois protagonistas
(adversário e instituição política). Se esse tópico comum existir, então o
adversário é considerado somente como um incompetente político,
relativamente ao qual a instituição política vai desenvolver um discurso
de esclarecimento que interpreta a actuação do adversário ou rebate os seus
argumentos, numa lógica de reposição ‘da verdade dos factos’. Se, pelo
contrário, não existir qualquer tópico comum, então o adversário é visto
como um inimigo e o discurso de reacção, ao invés de incidir na acção
protagonizada pelo adversário, passa a centra-se sobre o próprio adversário
numa lógica de agressividade gradual que vai desde a ironia, passando pela
sátira, até à invectiva.

Passamos à caracterização de cada um destes discursos de reacção
por considerarmos que, através dela, conseguiremos descrever as diferentes
facetas que o adversário político pode assumir.

Como já referimos, o discurso de esclarecimento é um discurso
‘pedagógico’ de interpretação da acção política do adversário ou de reposição
da verdade dos factos. No âmbito deste tipo de discurso, o espectador do
cartaz é encarado como um sujeito politicamente activo que deverá ser
persuadido sobre uma determinada tese ou uma proposta de acção política.
_______________________________
387 - A este propósito, confira-se a classe do ‘ele’ inerente à categoria das pessoas políticas

(III.C.2.10).
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PCP - Germano Vidigal/ 30º ANIVERSÁRIO  do assassinato/ PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, [Offset]. Arquivo: Partido Comunista Português.
MRPP - COMÍCIO NACIONAL DE HOMENAGEM/ MRPP. S.l., MRPP, 1974, Offset,
43x59cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

Fig 79: O anúncio da iniciativa relacionado com a comemoração ou a homenagem
ao herói ou ao mártir que integra o universo ideológico das instituições políticas e
contribui para enfatizar a sua singularidade simbólica.
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O discurso de esclarecimento assenta em dois tópicos distintos: um
tópico comum, tanto ao adversário como à instituição política e outro, que
se assume como o núcleo da divergência. É a partir desse último tópico
que a instituição política critica o adversário e constrói todo um discurso
pedagógico de rectificação, pelo qual tenta persuadir o espectador da sua
competência política e sensibilizá-lo para uma determinada conduta. Sobre
este aspecto, passamos a apresentar um extracto de um cartaz de
esclarecimento editado pelo Partido Comunista de Portugal (em Construção)388

que é suficientemente ilustrativo deste discurso reactivo articulado em torno
dos tópicos comuns e da divergência:

“Constituíram-se recentemente alguns partidos eleitorais com palavras
de ordem anti-reformistas e teoricamente concordando com os interesses
da classe operária. São eles até à data, o MRPP, a AOC, o PUP,
a UDP e a FEC(ml) .
Quais são as suas características positivas?
- Todos sem excepção empunham a bandeira da luta contra os traidores
da classe operária – P”C”P e outros – defendendo a manutenção da
democracia popular onde sejam os trabalhadores e não os patrões
- quem dita as leis e governam os nossos destinos.
- Todos são mais ou menos porta-vozes de grupos políticos que lutaram
contra o fascismo e o capital antes do 25 de Abril, seja por palavras
ou acções.
- Todos advogam – como grupos políticos – que apesar da vitória
revolucionária  dos proletários comunistas organizados num partido
revolucionário à frente de todo o trabalhador, podem conduzir ao fim
da exploração burguesa, cavar a tumba do regime capitalista. E também
todos falham aqui. É o lado negativo. Distorcendo a tese leninista
de aproveitar todas as tribunas que estão sob os olhares das massas
para propagar e difundir o comunismo (...) os nossos revolucionários
acabam por se deixar enroupar da pandeta  eleitoralista confundindo
a difusão do comunismo com a autentificação da comédia eleitoral.
Cegos pela concorrência grupista, nem sequer foram capazes de se
unir numa plataforma unitária contra o inimigo de classe – os
revisionistas e a burguesia. É vê-los lançar-se logo de início numa
campanha de insultos entre si, deixando todo o terreno  de manobras
aos revisionistas e social-democratas e multiplicando infinitamente  a
grandiosidade do seu erro político.

_______________________________
388 - PARTIDO COMUNISTA (EM CONSTRUÇÃO) - A LEI DOS PARTIDOS É UMA

BURLA/ ELEIÇÕES LIVRES. S.l., Partido Comunista (em Construção)/Comité Marxista
de Portugal, 1975, Offset, 78x47cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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- Não apenas semeiam na classe e nas massas as ilusões eleitoralistas,
como confirmam ainda a tese revisionista de que os marxistas-leninistas
são incapazes de se unir e objectivamente ciosionistas, logo, não
merecedores da confiança proletária. Cedendo às pressões determinantes
da direita, os grupos - ou partidos como quisermos – que se afirmam
marxistas-leninistas e defensores dos interesses proletários perdem de
vista que aproveitar as vantagens burguesas apenas serve a classe
quando não serve simultaneamente os interesses e a demagogia
burguesa!”

Nesta extensa citação, descortina-se facilmente o adversário; o tópico
político comum; o tópico nuclear da controvérsia política e a forma como
o adversário passa a ser caracterizado de um ponto de vista meramente
político. Salienta-se que esta caracterização não incide sobre as qualidades
do adversário enquanto pessoa (como acontece no discurso invectivo ou
satírico) mas somente, na sua competência enquanto actor político. Na tabela
nº 24 encontram-se sistematizados todos estes parâmetros.

Tabela 24 - Os parâmetros subjacentes ao discurso de esclarecimento

Quando o discurso de reacção deixa de assentar sobre o tal tópico
comum, inerente à instituição e ao adversário, este deixa de ser considerado
como um incompetente político para ser concebido como um inimigo. Como
já nada existe de comum entre a instituição política e o adversário, o discurso
de reacção começa a recair sobre as suas qualidades, já não enquanto actor
político, mas sim como pessoa. É sobre a sua (falta de) inteligência,
moralidade, carácter e personalidade que o discurso incide. O erro político,
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denunciado pela instituição, já não é considerado como uma falha táctica,
a prova de uma incapacidade, de uma vocação, mas de uma falta de carácter.
O discurso de reacção desloca-se, então, do esclarecimento para a sátira
em que o adversário é objecto de uma ridicularização política assente na
sua pessoa, isto é, na sua personalidade (figura nº 80).

Para além da exploração grotesca das qualidades do adversário, a
instituição política pode também optar por produzir um discurso narrativo
onde se denúncia os defeitos pessoais do adversário. A este propósito, já
apresentámos um cartaz inspirado na banda desenhada, que é ilustrativo
desta narração satírica (confira-se de novo o cartaz da figura nº15 que
ridiculariza a falta de ortodoxia política de Álvaro Cunhal).

Fundamentado no pressuposto de que o adversário é considerado como
um inimigo pela instituição política, o discurso satírico alicerça-se na
distanciação entre estes dois actores e, simultaneamente, na consolidação
dos laços de cumplicidade entre a instituição política e o espectador do
cartaz. Na realidade, o discurso satírico assenta num ‘nós político’ inclusivo,
que se fundamenta tanto mais eficazmente, quanto melhor conseguir excluir
da sua esfera a figura do ‘outro’.

O discurso satírico, baseado na menorização das qualidades pessoais
do adversário político, transforma-se num discurso invectivo, quando a atitude
da instituição política se modifica: a ridicularização dá lugar à agressividade
discursiva (“o bando renegado de Cunhal”389), em que o adversário passa
a ser considerado como um sujeito a abater. É por isso que o discurso
invectivo também é caracterizado por uma componente exortativa (“Que
se ergam por toda a parte comités de defesa e vigilância popular, em aliança
com o MFA390) e deontológica:

“Denunciar, formar, organizar é trabalho comunista.
Denunciar todos os inimigos do proletariado quando se voltam contra
a classe operária por momentos que seja e se colocam entre esta e
a sua caminhada para o poder. Formar a grande massa do Povo e
dos trabalhadores para as perspectivas do socialismo científico
combatendo a semente ideológica da burguesia. Organizar a vanguarda
cada vez mais com segurança e sem precipitação, grão a grão, pedra

_______________________________
389 - CMLP, OCMLP, ORPC(ML) – A CLASSE OPERÁRIA VAI TER DE NOVO O SEU

PARTIDO!/ CMLP/ OCMLP/ ORPCML. S.l, CMLP, OCMLP, ORPC(ML), 1975, Offset.
Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

390 - PCP - AS LIBERDADES EM PERIGO! URGE ESMAGAR A REACÇÃO FASCISTA!/
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. PCP, S.l., PCP, 1975, Offset, 67x47cm. Arquivo:
Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.



378

O Cartaz Partidário em Portugal (1974-1975)

descubra as diferenças. S.l., S.e., S.d., Offset, 62x44cm. Arquivo: Arquivo Municipal
de Lisboa/Arquivo Histórico.
o recalcomaníaco. S.l., S.e, S.d.. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

Fig. 80: O cartoon político patente no cartaz satírico, concebido como a crítica à
personalidade do adversário. No caso destes dois cartazes (excluídos do corpus de
análise por impossibilidade de datação), o Movimento Anarquista parodia a figura
do político, criticando sua independência e isenção (comparação do político –
independentemente do seu quadrante – a um boneco de mecânico de ‘corda’, made
in USA ou URSS) e a sua honestidade (comparação do político a um presidiário
preguiçoso).
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a pedra, parede a parede, a caminho do grande edifício do grande
baluarte do proletariado, o seu partido político para a conquista do
poder e o desmembramento e a destruição da burguesia e da ordem
burguesa. Este é o trabalho dos comunistas”391.

Curiosamente, quando o adversário é considerado pela instituição
política como um sujeito odioso, verifica-se um fenómeno que designámos
por ‘bestialização política’: o adversário político é comparado a um
animal.

A ‘bestialização’ assenta na constatação, por parte da instituição
política, de que o adversário já não apresenta quaisquer qualidades humanas
– ele é, pura e simplesmente, uma besta. Mas não é um animal qualquer.
Actuando em bando, é considerado, sistematicamente, como o mais
dissimulado, oportunista e perigoso392. É o caso do parasita (“os parasitas
e os intermediários que beneficiam da carestia do custo de vida”393) e do
rato (figura nº 81).

No âmbito da propaganda política, o bestiário agressivo, baseado no
animal perigoso (e que, portanto, tem de ser inevitavelmente abatido),
apresenta uma certa tradição no cartoon e no cartaz, em relação ao qual
salientamos as célebres fotomontagens anti-nazis de John Heartfield394.

_______________________________
391 - PARTIDO COMUNISTA (EM CONSTRUÇÃO) - A LEI DOS PARTIDOS É UMA

BURLA/ ELEIÇÕES LIVRES. S.l., Partido Comunista (em Construção)/Comité Marxista
de Portugal, 1975, Offset, 78x47cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

392 - Este facto é extremamente importante. Sendo que o discurso invectivo é caracterizado
por uma componente exortativa, em que a instituição política apela ao espectador
para a eliminação do adversário, quanto melhor for fundamentada a perigosidade do
adversário para a sociedade política (na qual o espectador se integra), mais a exortação
se aproxima do conselho (acto futuro ‘X’ de ‘A’ em que ‘L’ considera que ‘X’ é
do interesse de ‘A’. ‘X’ corresponde à eliminação do adversário perigoso para ‘A’;
‘A’ é o espectador do cartaz e ‘L’ a instituição política).

393 - FUR - FUR/Por uma FRENTE de UNIDADE POPULAR / [programa político]. S.l.,
FUR, 1975, Offset, 69x48cm. Colecção: Isabel Alves/Ernesto de Sousa.

394 - É o caso da fotomontagem do cartaz intitulado “Krieg und leichen – die letzte hoffnung
der reichen” (“Guerra e corpos – a última esperança dos ricos”) de 1932, no qual
se descortina aquilo que parece uma hiena, com chapéu alto e medalha militar, que,
numa paisagem pejada de corpos, se prepara para atacar alguém que se encontra
para lá do enquadramento da imagem. Noutra ilustração publicada em 1937 na Die
Volks Illustrierte (“O Povo Retratado”) e intitulada “Bild ohne worte” (“Imagem sem
palavras”), Heartfield volta a recorrer à figuração do animal, desta vez  representando
uma pomba aprisionada nas garras da águia ariana.
Sobre Heartfield e outros artistas do cartaz confira-se o site  da Internet, http://
burn.ucsd.edu
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PRP-BR - MORTE AO FASCISMO/VIGILÂNCIA REVOLUCIONÁRIA/ PRP-BR. S.l.,
PRP-BR, [1974], Offset, 62x46cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

Fig. 81: A bestialização do(s) adversário(s), no âmbito de um discurso de natureza
invectiva.
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III.C.2.19 - Tópicos

Tabela 25 - Tópicos políticos

O tópico é uma classe de expressão política que está relacionada
com a significação de iniciativas políticas (comícios, sessões de
esclarecimento, etc.) ou não políticas (projecções cinematográficas, festas,
concertos, etc.). Estando intimamente associada à concretização do papel
de agenda inerente às instituições partidárias, esta categoria de expressão
política corresponde, somente, ao assunto ou ao tema da iniciativa que o
cartaz anuncia: “Comício do Grito do Povo. Os comunistas face às eleições”397

(o sublinhado é nosso).
A categoria dos tópicos não deve ser confundida com outras que

também podem estar presentes nos cartazes que anunciam iniciativas. É
o caso, por exemplo, da categoria dos projectos (“Consolidar a unidade
da classe operária e das massas trabalhadoras para a revolução socialista.
Comício PRP-BR”398), dos posicionamentos (“Comício com a presença de
Álvaro Cunhal (...) Candidatos comunistas deputados do povo”399) ou, até
mesmo, das pretensões (“Todo o apoio a Angola. Não à agressão e ingerência
imperialista. Comício”400). Se bem que estas categorias de expressão política
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_______________________________
395 - MRPP - GRANDE COMÍCIO/ QUE CAMINHO SE ABRE À CLASSE OPERÁRIA?/

MRPP. S.l., MRPP, [1975], Offset, 65x49cm. Arquivo: Partido Socialista.
396 - MRPP – COMÍCIO/ O GOLPE SOCIAL-FASCISTA DE 25 DE NOVEMBRO E AS

TAREFAS DO PROLETARIADO/ MRPP. S.l, MRPP, 1975, Offset, 98x68cm. Arquivo:
Comissão Nacional de Eleições.

397 - GRITO DO POVO – COMÍCIO DO GRITO DO POVO/ OS COMUNISTAS FACE
ÀS ELEIÇÕES. S.l., GRITO DO POVO, 1975, 64x46cm. Arquivo: Comissão Nacional
de Eleições.

398 - PRP-BR - CONSOLIDAR A UNIDADE DA CLASSE OPERÁRIA E DAS MASSAS
TRABALHADORAS PARA A REVOLUÇÃO SOCIALISTA/ PRP-BR. S.l., PRP-BR, 1975,
Offset, 69x49cm. Colecção: Isabel Alves/Ernesto de Sousa.

399 - PCP – comício com a presença de ÁLVARO CUNHAL/ Apresentação dos CANDIDATOS
COMUNISTAS pelo distrito de Setúbal. S.l, PCP, 1975, Offset, 61x43cm. Arquivo:
Partido Comunista Português.

400 - PCP - TODO O APOIO AO MPLA/ COMÍCIO/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS.
PCP, 1975, Offset, 50x70cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
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também contribuam para a caracterização da iniciativa, elas são distintas
da dos tópicos no que diz respeito à sua especificidade. A categoria dos
tópicos encontra-se sempre associada a uma iniciativa concreta, tal como
acontece com a data e o local onde ela se realiza. Já as outras categorias
de expressão política podem, igualmente, encontrar-se noutros cartazes que
anunciam outras iniciativas distintas ou transmitem outro tipo de mensagens.
Não obstante este facto, constatámos que, na significação do «anúncio de
iniciativa», o tópico não constitui uma categoria de expressão cuja enunciação,
no manifesto cartazístico, seja obrigatória. Efectivamente, inventariámos
numerosos cartazes que veiculavam esta significação sem que no manifesto
cartazístico constasse algum tópico. Tal particularidade possibilita-nos concluir
que esta categoria de expressão política não integra o núcleo significante
dos «anúncios de iniciativa».

III.D - Combinações de categorias
Já anteriormente referimos que o sentido político-institucional

transmitido pelo cartaz é de natureza complexa, isto é, resulta da combinação,
segundo uma determinada ordem, dos mais variados signos/formas
significantes dotados de diversas substâncias expressivas e que se encontram
adstritos a certos sistemas de significação política. A juntar a este facto,
os signos/formas significantes deverão ser encarados, também, como a
actualização, no manifesto cartazístico, de uma variedade de categorias de
expressão política.

Considerar que o sentido político-institucional transmitido pelo cartaz
resulta da combinação de diferentes signos/formas significantes, inerentes
a certas categorias de expressão política, implica conceber que ele se
desenvolve a partir de dois planos (ou eixos) distintos: o eixo paradigmático
e o sintagmático. O eixo paradigmático é composto por paradigmas que,
no âmbito do discurso político, constituem as próprias categorias de expressão
política. Como é sabido, essas categorias agrupam classes (sub-classes e
espécies) de signos/formas significantes que são específicas e distintas entre
si em termos de génese (é o caso, por exemplo, dos adereços relativos
à significação de um «capitalista» e os correspondentes a um «trabalhador»),
não obstante apresentarem a mesma funcionalidade significante (evocação
do «personagem» no contexto de uma certa ‘teatralização’ político-institucional).
Por sua vez, o eixo sintagmático corresponde ao próprio manifesto
cartazístico, no âmbito do qual alguns signos/formas significantes,
pertencentes a classes (sub-classes e espécies) de certas categorias de
expressão, se combinam com os inerentes a classes (sub-classes e espécies)
de outras.
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Apenas os signos/formas significantes expressivos das categorias
(classes sub-classes e espécies) de expressão política, que se encontram
patentes no manifesto cartazístico, é que adquirem o estatuto de unidades
sintagmáticas. Os restantes, pertencentes à mesma categoria de expressão,
ficam remetidos para um plano de virtualidade expressiva.

Do ponto de vista sintagmático, e salientando que o nosso plano de
análise incide, exclusivamente, nos sistemas de significação de ordem política
(sistema de expressão política e de significação ideológica), baseámo-nos
em Roland Barthes401 que, por sua vez, reportando-se a Hjelmeslev, concebe
que as unidades sintagmáticas podem combinar-se entre si de acordo com
três tipos distintos de ordem: a solidariedade (‘⇔’), a implicação simples
(‘⇒’ 402) e a combinação (‘�‘). Embora estes tipos de articulações sejam
relativos às que se verificam entre duas unidades sintagmáticas, considerámos
que também são válidas em combinações que envolvam mais termos.

As relações de solidariedade (‘⇔⇔⇔⇔⇔‘) : trata-se de um tipo de relação
sintagmática que consiste numa interdependência mútua (/a/⇔/b/) entre duas
ou mais categorias (classes, sub-classes ou espécies) de expressão política
[⇔ (/C1/, /C2/, /C3/...,/C∞∞∞∞∞/)].

Nas relações de solidariedade, a explicitação linguística de uma
determinada categoria (classe, sub-classe ou espécie) de expressão política
no manifesto cartazístico implica, necessariamente, a explicitação de outra
e vice-versa. Por outras palavras: uma determinada significação política
resulta da explicitação de duas ou mais categorias (classes, sub-classes e
espécies) de expressão política que se implicam mutuamente:

[⇔⇔⇔⇔⇔ (/C1/, /C2/, /C3/..., /C∞∞∞∞∞/)] →→→→→ «Sdo político»

Por exemplo: a significação de um anúncio de iniciativa política
implica, obrigatoriamente, a explicitação, no manifesto, das classes relativas
às iniciativas (categoria III.C.2.8, classe ‘a’), às datas de realização dessa
iniciativa (categoria III.C.2.3, classe ‘a’), aos locais onde se realiza (III.C.2.9,
sub-classe ‘a1’) e às instituições que a organizam (III.C.2.15, classe ‘a’).
A significação «iniciativa política» é, assim, formalizada da seguinte maneira:

[⇔⇔⇔⇔⇔ (/C.2.8, a/, /C.2.3, a/, /C.2.9, a1/, /C.2.15, a/)] →→→→→ «iniciativa política»
_______________________________
401 - BARTHES, Roland - Elementos de Semiologia, p. 59.
402 - Atenção: não confundir o ‘⇒‘ com ‘→‘ cujo significado é «significação» (/A/ →

«B» - o significante ‘A’ tem ‘B’ por significado).
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Destacamos o facto de que, nas relações de solidariedade, a
interdependência entre as categorias (classes, sub-classes e espécies) é
absoluta. A supressão de uma provoca, instantaneamente, alterações radicais
no significado. Por exemplo, se no manifesto cartazístico estiver omissa
a classe relativa à iniciativa política (C.2.8, a) é perfeitamente possível
que o espectador consiga deduzir que o significado se reporta a uma iniciativa;
no entanto, é incapaz de descobrir o tipo de iniciativa que é. Poderá sempre
arguir que conseguirá deduzir o tipo iniciativa através da classe das
instituições inerente à categoria dos protagonistas de iniciativa (C.2.15, a)
ou por intermédio da categoria das identidades (C.2.7), considerando como
significativo de «iniciativa política» um manifesto do tipo:

C.2.7 � [⇔⇔⇔⇔⇔ (/C.2.3, a /, /C.2.9, a1/, /C.2.15, a/)] →→→→→ «iniciativa política»

Porém, esta interpretação está incorrecta, pois um sintagma político
deste tipo não significa «iniciativa política», mas «iniciativa anunciada pela
instituição política ‘X’», ou melhor, «iniciativa anunciada pela instituição
política ‘X’ e concretizada pela instituição ‘Y’» sendo que a instituição
‘X’ tanto pode anunciar uma iniciativa, como um apelo, e a instituição
‘Y’ organizar uma iniciativa de natureza política, recreativa ou desportiva.

De uma forma geral, as relações de solidariedade que existem entre
certas categorias (classes, sub-classes e espécies) de expressão política
determinam que elas se assumam como o núcleo significante dos significados
políticos de ordem complexa (inerentes aos sistemas de expressão política
e significação ideológica).

As relações de implicação simples (‘⇒⇒⇒⇒⇒’):  este tipo de relação
sintagmática acontece quando uma determinada significação política resulta
da existência de duas categorias (classes, sub-classes e espécies) de expressão
política em que uma implica a outra, porém esta última não implica,
necessariamente, a manifestação da primeira. Por exemplo, na significação
do «esclarecimento», o manifesto cartazístico é caracterizado pela existência
da classe dos acontecimentos históricos negativos, inerente à categoria dos
acontecimentos (C.2.1, a2), que estabelece uma relação de implicação com
a categoria das doutrinas (C.2.4). Este ‘sintagma cartazístico’ poderia ser
formalmente traduzido da seguinte maneira:

/C.2.1, a2/ ⇒⇒⇒⇒⇒ C.2.4 →→→→→ «esclarecimento político»

Todavia, um manifesto cartazístico caracterizado pela categoria das
doutrinas não implica, obrigatoriamente, a existência de signos pertencentes
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à classe dos acontecimentos históricos de natureza negativa e à dos locais
de reacção. Aliás, a categoria das doutrinas assume-se, por si só, como
o núcleo significante daquilo que designámos por cartaz de doutrina.

As relações de combinação (‘�����‘) : as categorias (classes, sub-classes
e espécies) de expressão política combinam-se umas com as outras através
de simples relações de associação. Nada obriga a que a explicitação, no
manifesto cartazístico, dos signos/formas significantes inerentes a determinada
categoria (classe, sub-classe e espécie) de expressão política, implique a
manifestação dos signos/formas significantes relativos a outra e vice-versa.
Por exemplo, na significação de um «anúncio de iniciativa» não é necessário
a explicitação linguística, no manifesto cartazístico, de um apelo (categoria
das pretensões – C.2.12), de um slogan (categoria dos slogans – C.2.17)
ou, em termos iconográficos, de uma individualidade (sub-classe das
individualidades de natureza institucional pertencentes à categoria dos
protagonistas – C.2.15, c1). Muito menos é necessária a identidade da
instituição que editou o cartaz (categoria das identidades – C.2.7), cuja
explicitação linguística se encontra na esmagadora maioria dos cartazes do
corpus se análise.

O facto de as relações entre as diferentes categorias de expressão
serem de tipo combinatório, não significa, porém, que os critérios de
associação sejam gratuitos. Os contornos das relações de combinação podem
ser indiciáticos de determinadas circunstâncias e contextos históricos
subjacentes à edição do cartaz. É o caso, por exemplo, da combinação
de categorias relativas a acontecimentos históricos, com categorias de
pretensões políticas e de doutrinas, no âmbito da significação de uma
«iniciativa política»403.

A situação inversa à da liberdade combinatória corresponde à
obrigatoriedade de explicitar, no manifesto cartazístico, determinadas
categorias (classes, sub-classes ou espécies) de expressão política. Estamos
a referir-nos, em particular, à omnipresença das classes que integram a
categoria das identidades (C.2.7), intimamente associadas à sub-classe ‘a’
(‘eu’ político-institucional) da categoria de pessoas políticas (C.2.10).

Nas relações de combinação verificamos, então, uma gradação na
liberdade de combinação das categorias (classes, sub-classes e espécies)
no manifesto cartazístico, que vai desde o nível máximo de liberdade
combinatória (em que as significações políticas exprimem, simultaneamente,

_______________________________
403 - A este propósito confira-se o cartaz “Angola : o povo no poder, o poder ao MPLA”.

MP-CDE - angola: o povo no poder o poder ao MPLA/MDP/CDE. S.l., MDP/CDE,
1975, Offset, 43x31cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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contextos e circunstâncias históricas, políticas e institucionais), ao nível mínimo,
em que a combinação sintáctica é fortemente estereotipada e condicionada,
certamente com o propósito de assegurar uma determinada coerência
significativa de ordem institucional, que se mantém inalterável de cartaz para
cartaz e que é determinante para a especificidade do discurso político-partidário.

Até aqui incidimos a nossa reflexão sobre a dimensão significante
inerente aos diferentes sistemas de significação política. A secção que se
segue, será dedicada à caracterização formal dos significados do sistema
de expressão política. Tal caracterização terá por base um inventário dos
diferentes tipos de articulação sintáctica de algumas categorias (classes, sub-
-classes e espécies) de expressão política. Posteriormente, analisaremos, num
capítulo distinto, as particularidades que estão subjacentes aos signos ‘típicos’
do sistema de significação ideológica.

III.D.1 - Génese formal dos géneros cartazísticos
Quando caracterizámos os sistemas de significação que são típicos

do discurso político veiculado pelo cartaz, concluímos que os significados
dos signos relativos ao sistema de expressão política correspondiam àquilo
que designámos por ‘género de cartaz’ ou ‘género cartazístico’.

O «género cartazístico» é um tipo de significado que, numa perspectiva
substancial, já foi suficientemente aprofundado noutra parte da nossa
reflexão404. Interessa-nos, agora, proceder a uma caracterização mais
formalizada dos vários géneros de cartazes, a partir das relações de
combinação sintáctica que as diferentes categorias de expressão política
estabelecem entre si no manifesto cartazístico.

Antes de procedermos a essa caracterização, destacamos o facto de que
o «género cartazístico», se bem que seja um significado típico do sistema de
expressão política, apresenta a particularidade de não ser explícito, nem literal.
Esta particularidade resulta do facto de o sistema de expressão política ser
pautado por uma dinâmica conotativa, como já foi suficientemente demonstrado.

O facto de os «géneros cartazísticos» serem tipos de significados
implícitos, ambíguos, evanescentes e não literais obrigou a uma operação
de ‘objectivação semântica’. Quer este aspecto significar que a estrita
denominação de um determinado «género cartazístico» é artificial, na medida
em que ela não está associada à dinâmica do discurso político. Conceba-
-se, então, a identidade de um determinado «género cartazístico» como uma
certa ‘denominação identificativa’, concebida por nós. Tal denominação poderia

_______________________________
404 - Confira-se II.1 - Variáveis institucionais e géneros de cartazes.
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ser perfeitamente outra, totalmente distinta da que optámos por aplicar. Por
exemplo, poderíamos identificar os «géneros cartazísticos» unicamente através
de letras ou de números. Em contrapartida, cada «género cartazístico» em
si, independentemente das identidades que lhe possamos imputar, está
intimamente associado às próprias especificidades do discurso político. A sua
inventariação resultou de uma análise em extensão – relativa a todos os cartazes
que integram o corpus de análise –, através da qual procurámos descobrir
a forma como determinados significados (independentemente da denominação
que possam apresentar) são o produto  de certas combinações sintácticas de
determinadas categorias (classes, sub-classes e espécies) de expressão política.
Paralelamente a esta análise em extensão, concretizada com o intuito de descobrir
de que maneira o «género cartazístico» é um significado complexo resultante
de uma certa ‘normatividade’ sintáctica, submetemos cada um dos significados
inventariados a uma ‘prova’ que consiste em suprimir, progressivamente, as
diferentes categorias (classes, sub-classes e espécies) de expressão política
e averiguar se o significado se modifica. Esta operação é importante, pois
permitiu-nos delimitar as categorias (classes, sub-classes e espécies) de expressão
política que constituem aquilo que designámos por ‘núcleo significante do
género cartazístico’ (assinalado nas fórmulas a sublinhado). É precisamente
este ‘núcleo significante’ que suporta a especificidade de cada um dos géneros
cartazísticos.

III.D.1.1 - O «anúncio de iniciativa»
Formalmente, a significação do «anúncio de iniciativa» pode apresentar

as mais variadas configurações significantes. Confira-se, por exemplo, o
seguinte cartaz-jornal que transcrevemos na íntegra:

“MANIFESTAÇÃO COMÍCIO
de apoio ao MOVIMENTO das
FORÇAS ARMADAS e ao novo
GOVERNO PROVISÓRIO orga-
nizado pelo Partido Comunista
Português e Partido Socialista
com o apoio do Movimento
Democrático Português e a
Intersindical - dia 25 às 21 H
ESTÁDIO 1ºde MAIO – Lisboa”405

_______________________________
405 - PCP, PS - MANIFESTAÇÃO COMÍCIO de apoio ao MOVIMENTO DAS FORÇAS

ARMADAS / Partido Comunista Português e Partido Socialista. S.l., PCP, PS, 1974,
Offset, 50x70cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
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A significação «anúncio de iniciativa política» é formalizável da
seguinte maneira:

/C2.15, b/ ����� /C2.19/ ����� /C2.7, a1/ ����� [⇔⇔⇔⇔⇔ (/C2.15,a/; /C2.8,a/; /C2.3,a/;
C.2.9,a1/)] →→→→→ «iniciativa política»

Formalização que fica explícita mediante a tabela que a seguir se
apresenta (tabela  nº 26), na qual consta a  designação linguística de cada
uma destas categorias e a transcrição/caracterização dos extractos a que
se reportam.

Tabela 26 - Designação das categorias inerentes à «iniciativa política»

Tendo por base esta tabela, é possível desenvolver algumas
considerações a propósito desta categoria de significado político.

1ª - As categorias de expressão política que estabelecem entre si
relações de combinação podem ser as mais diversas: desde as relativas aos
protagonistas das iniciativas, aos tópicos políticos, passando pelas identidades.
Recenseámos, igualmente, cartazes onde inventariámos, também, categorias
de expressão política respeitantes a pretensões político-institucionais,
posicionamentos, slogans, adereços, gestos, protagonistas que participam
ou colaboram, etc..

Tal como já anteriormente referimos, algumas das categorias de
expressão política, que se inscrevem no âmbito das relações de combinação,
reflectem as circunstâncias e os contextos histórico-políticos e
comunicacionais que estão subjacentes à edição de um cartaz significativo

sairogetaC oãçangiseD oãçaziretcarac/oãçircsnarT

b,51.2C
satsinogatorP

maiopaeuq
.”lacidnisretnIaesêugutroPocitárcomeDotnemivoM“

91.2C ocitílopocipóT
ovonoaesadamrAsaçroFsadotnemivoMoaoiopA“

.”oirósivorPonrevoG

1a,7.2C
sedaditnedI
ropsiabrev

osnetxe
.”atsilaicoSoditraPesêugutroPatsinumoCoditraP“

a,51.2C
satsinogatorP
mazinagroeuq

.”atsilaicoSoditraPesêugutroPatsinumoCoditraP“

a,8.2C
savitaicinI

sacitílop
.”oicímoC-oãçatsefinaM“

a,3.2C
edsataD
savitaicini

.”H12sà52aiD“

1a,9.2C
lacoL

oãçazilaered
avitaicinied

”.aobsiL-oiaMedº1oidátsE“



389

Sistemas de significação do discurso político

de uma «iniciativa política». É o caso, por exemplo, da categoria do tópico
político (C2.19). Em contrapartida, há outras que se encontram omnipresentes
em todos os cartazes significativos de uma «iniciativa política» e, portanto,
são ‘impermeáveis a essas circunstâncias e contextos. Referimo-nos,
concretamente, à categoria das identidades institucionais (C2.7). Existem,
deste modo, diferenças de estatuto nas diversas categorias de expressão
política que estabelecem relações de combinação entre si: desde as categorias
cuja manifestação linguística apenas tem uma validade contingente na
significação de uma certa iniciativa concreta, até àquelas que se encontram
patentes nos mais variados cartazes que não só anunciam «iniciativas
políticas», como também veiculam outras significações totalmente díspares.
Independentemente da volatilidade ou da regularidade da manifestação de
algumas categorias de expressão política, constatámos que elas não pertencem
ao tal núcleo significante do «anúncio de iniciativa». Chegámos a essa
conclusão por intermédio da já mencionada ‘prova da supressão’: se optarmos
por suprimir todas as categorias expressivas que estabelecem relações de
combinação entre si, a significação «anúncio de iniciativa» mantém-se
inalterável. O cartaz continua a desempenhar a função sígnica de anúncio
de uma iniciativa, apenas através das categorias que se inscrevem numa
relação de solidariedade. Efectivamente, é incontestável que o cartaz
continuaria a significar um «anúncio de iniciativa» se o manifesto cartazístico
apresentasse a seguinte configuração:

“MANIFESTAÇÃO
COMÍCIO
organizado pelo Partido Comunista
Português e Partido Socialista
Dia 25 às 21 H
ESTÁDIO 1ºde MAIO – Lisboa”

Porém, verificamos que, com esta supressão, é toda uma ‘riqueza’
expressiva que desaparece, precisamente a que está relacionada com as
circunstâncias e o contexto histórico, político e comunicacional que está
subjacente à edição do cartaz. Constatamos, então, que existe um historicismo,
uma contingência expressiva extremamente interessante que se encontra
inerente às relações de combinação, sobretudo no que concerne a algumas
categorias de expressão, como é caso da dos tópicos políticos, pretensões,
projectos, acontecimentos e sujeitos políticos.

Salienta-se o facto de que este historicismo só se verifica nas relações
de combinação facultativa (por exemplo, as que estão relacionadas com
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as categorias relativas aos tópicos e aos protagonistas que apoiam). Já o
mesmo não se verifica com as de combinação obrigatória, associadas à
omnipresença da categoria das identidades em todos os cartazes que
analisámos.

2ª - Em complementaridade com as categorias de expressão política,
que se encontram integradas em relações de combinação obrigatória ou
facultativa,  encontram-se as que constituem aquilo que designámos por
‘núcleo significante do anúncio de iniciativa’. São as que se inscrevem
numa relação de solidariedade (‘⇔’), implicando-se mutuamente. A
significação de um «anúncio de iniciativa» necessita, obrigatoriamente, de
resultar da manifestação cartazística de signos relativos à significação de
uma determinada iniciativa, do local e da data da sua realização e da
identificação dos actores que a realizam, independentemente das substâncias
expressivas que possam apresentar. Apesar da diversidade de  circunstâncias
e dos contextos históricos, políticos e comunicacionais, a significação de
um «anúncio de iniciativa» resultará sempre destas quatro categorias de
expressão. A supressão, no manifesto cartazístico, de alguma delas provoca
uma mutação assinalável do significado transmitido: ou  o cartaz deixaria
de ser inteligível (por exemplo, o anúncio de uma iniciativa em relação
à qual se desconhece a identidade do protagonista que a organiza ou o
local onde se realiza) ou, então, adquiriria ‘matizes’ semânticas totalmente
distintas das de um «anúncio de iniciativa». Poderá sempre contrapor-se
a esta ‘regra’ sintáctica, o facto de se ter descoberto alguns cartazes
significativos de «anúncio de iniciativa», onde se encontram omissas as
categorias das datas e dos locais (figura nº 82). Mas tal constatação não
invalida a estrutura sintáctica subjacente ao núcleo significante de um
«anúncio de iniciativa». Trata-se, somente, daquilo que designámos por
‘cartazes-tipo’ de anúncio de iniciativa e que apresentam a particularidade
de serem impressos em duas etapas diferentes.

3ª - A categoria de expressão relativa aos protagonistas que organizam
a iniciativa (C2.15, a) pode confundir-se, numa interessante situação de
homonímia de expressão política, com a categoria das identidades (C2.7, a1).
Curiosamente, esta é uma situação que não é tão rara e extraordinária como
inicialmente poderíamos supor. Verifique-se, de novo, na tabela nº 26, o
facto de a categoria das identidades verbais por extenso e a relativa aos
protagonistas que organizam a iniciativa apresentarem exactamente a mesma
transcrição. Esta particularidade corresponde a uma situação discursiva que
consiste na eventualidade de os mesmos signos inerentes ao sistema do
enunciado poderem ser explorados distintamente numa perspectiva
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PCP - PCP/ Partido Comunista Português/ SESSÃO DE ESCLARECIMENTO. S.l., PCP,
45x33cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

Fig. 82: ‘Cartaz-tipo’ significativo de «anúncio de iniciativa». Trata-se de um cartaz
que apresenta a interessante particularidade de ser duplamente impresso. Numa
primeira fase, ‘produzem-se’ os signos inerentes à categoria das iniciativas e à categoria
dos protagonistas que a concretizam. Depois, numa segunda fase, o cartaz é submetido
a uma impressão suplementar pela qual se’‘produzem’ os signos relativos à categoria
das datas e à dos locais de realização de iniciativa.
Pelo facto de termos recenseado estes ‘cartazes-tipo’, apercebemo-nos que, no «anúncio
de iniciativa» existem diferenças substanciais de estatuto nas categorias de expressão
política que constituem o seu núcleo significante.
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significante, o que conduz a que se possam integrar, simultaneamente, em
duas categorias diferentes de expressão política.

III.D.1.2 - O «culto ideológico»
Neste tipo de significado político, a categoria dos posicionamentos

(C2.11) assume um papel importante, no que diz respeito à correlação entre
uma identidade político-institucional e uma  posição política expressa por
uma máxima doutrinária (“o povo unido jamais será vencido”406; “operários,
camponeses, unidos venceremos”407) ou por um discurso de culto ideológico
(“Viva o marxismo leninismo. Viva o comunismo”408; “(...)Pra que sem
distinção de credo, idade/De raça, de religião e até de sexo/O Sol do
socialismo em liberdade/Possa brilhar num só único amplexo/Pronto a lutar,
sem uma única hesitação/Contra o capitalismo explorador/Do homem pelo
homem(...)”409. Por vezes, esta categoria encontra-se combinada com outras,
como é caso das dos adereços de natureza ideológica e laboral, dos gestos
emblemáticos e, até mesmo, dos sujeitos políticos, com especial destaque
para os ídolos. É possível, então, exprimir formalmente o culto ideológico
da seguinte forma:

/C2.2/ � /C2.6/ � /C2.18,b2.2/ � /C2.7/ � /C2.11/ → «culto ideológico»

Tabela 27 - Designação das categorias inerentes ao «culto ideológico»
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_______________________________
406 - MDP-CDE - O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO. S.l., MDP-CDE, 50x34cm.

Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
407 - UDP- OPERÁRIOS, CAMPONESES, UNIDOS VENCEREMOS/ UDP. S.l., UDP, [1974],

Offset, 35x19cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
408 - [PCP(ML)] - VIVA O MARXISMO-LENINISMO/ VIVA O COMUNISMO. S.l.,

[PCP(ML)], 1974-1975, Offset, 30x68cm. Arquivo: União Democrática Popular.
409 - SILVA, Mário Cristino da; PS  - RAZÕES DO SOCIALISMO/ PS. S.l., PS, Offset,

70x32cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.
410 - MDP-CDE - MDP/CDE/ MOVIMENTO DEMOCRÁTICO PORTUGUÊS/ UNIDADE

DO POVO PELA DEMOCRACIA. S.l., MDP-CDE, 1975, Offset, 70x50cm. Arquivo:
Comissão Nacional de Eleições.
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Na formalização do culto ideológico, sublinhámos a categoria dos
posicionamentos ideológicos por considerarmos que ela constitui o núcleo
significante deste significado político. Esta opção relaciona-se com o facto
dela desempenhar um papel importante na explicitação do quadro de valores
ideológicos em relação aos quais a instituição político-partidária pretende
alicerçar a sua singularidade. Curiosamente, verificámos que a sua ausência,
no manifesto cartazístico, não conduz a uma mutação substancial do
significado político que o cartaz veicula. Por outras palavras: se suprimirmos
a categoria dos posicionamentos, a significação «culto ideológico» continua
a efectuar-se. Tal situação fica a dever-se ao facto dessa significação se
fazer segundo determinadas condições, sendo que a principal consiste na
obrigatoriedade de as outras categorias de expressão terem de conseguir
evocar, de alguma maneira, o quadro de valores ideológicos que se encontra
implícito. Por outras palavras, a categoria dos posicionamentos poderá não
estar explicitada no manifesto cartazístico, mas tal não implica que esteja
ausente; pelo contrário, está omnipresente, pois quando não se encontra
manifestada terá de ser evocada metonimicamente pelas outras categorias
de expressão. É por isso que consideramos que pelo menos uma das outras
categorias de expressão deverá estar presente no manifesto cartazístico,
quando a categoria dos posicionamentos não se encontra explicitada. Assim,
o ídolo, retratado ou mencionado verbalmente, não evoca, apenas, uma
determinada celebridade, mas, igualmente, um paradigma ideológico
(claramente patente na evocação da ideologia através da representação
iconográfica da efígie do ideólogo), o mesmo acontecendo com o slogan,
um determinado adereço ou, até mesmo, um gesto.

Ainda no que diz respeito à configuração formal do «culto ideológico»
acrescentamos, adicionalmente, que esta relação metonímica não se verifica
somente a partir das categorias dos adereços, gestos, slogans e sujeitos
políticos. A categoria das identidades também pode desempenhar a mesma
função, embora o seu estatuto no discurso político seja sempre peculiar.
É preciso não confundir na interpretação as situações em que a identidade
político-institucional é evocativa de um determinado posicionamento, com
aquelas em que essa identidade participa no processo da sua significação
explícita. Neste caso, a identidade da instituição assume-se como o
significante de um posicionamento político-institucional (/Movimento
Democrático Português/→ «unidade do povo pela democracia») e, portanto,
pertence de pleno direito à categoria dos posicionamentos (C2.11). A estas
duas situações, acresce uma outra: a possibilidade de a categoria das
identidades não significar, implícita ou explicitamente, um determinado
posicionamento ideológico. Neste caso, como signo de identidade, a sua
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funcionalidade no manifesto cartazístico é estritamente objectivante: visa
unicamente dotar o enunciado ideológico de uma inteligibilidade político-
-institucional. Por vezes, o estatuto dos signos inerentes à categoria das
identidades é ainda mais complexo: tais signos têm por função evocar um
determinado posicionamento ideológico e, ao mesmo tempo, objectivarem
institucionalmente o enunciado.

III.D.1.3 - A «celebração política»
Este é um tipo de significado que encontra o seu núcleo significante

nas datas comemorativas (C2.3, b). Salientamos que as datas comemorativas
não se reportam apenas às efemérides relativas a determinados episódios
do passado, mas, igualmente, aos aniversários.

Por vezes, a significação da «celebração política» encontra-se
combinada com uma determinada pretensão de autoridade (“1º de Maio.
Contra o capital. Governo dos trabalhadores”411) e conjugada com a
identificação da instituição política. Outras vezes, está associada a um
posicionamento de ordem institucional: “54 anos. Março  de 1921. Março
de 1975. Partido Comunista Português. A nossa história é a luta do povo”412.

Passamos a formalizar o significado «celebração política» da seguinte
maneira:

/C2.12,b/ � /C2.11/ � /C2.7/ � /C2.3,b/ → «celebração política»

Tabela 28 - Designação das categorias inerentes à «celebração política»
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411 - LCI - 1º Maio/ CONTRA O CAPITAL / GOVERNO DOS TRABALHADORES/ LCI.

S.l, LCI, 1975, Serigrafia, 35x34cm. Arquivo: Partido Socialista Revolucionário.
412 - PCP – 54 anos/  PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975. Offset,

47x33cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
413 - UDP- VIVA o 1 de Maio/ UDP. S.l., UDP, [1974], 62x43cm. Arquivo: União Democrática

Popular.
414 - PCP- 57º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE Outubro/ PARTIDO COMUNISTA

PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1974, Offset, 68x47cm. Arquivo: Centro de Documentação
25 de Abril.
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A «comemoração política» apresenta a particularidade de poder
ser complementada por outras classes de expressão política. Tal como
se verificou com a significação do «culto ideológico», existem
determinadas categorias de expressão política que podem estabelecer com
a data comemorativa uma relação de contiguidade. Por exemplo, o ‘V’ da
vitória, gesto emblemático pertencente à categoria dos gestos (C2.6, c),
pode assumir-se como o gesto metonímico do 25 de Abril de 1974;
a efígie de Lénine, que se integra na categoria dos sujeitos políticos,
mais concretamente dos ídolos (C2.18, b2.2), não só é evocativa do
«leninismo» (e, portanto, pode ser explorada no âmbito de um «culto
ideológico»), mas, igualmente, da «revolução russa», cujo aniversário
se celebra. A representação iconográfica de determinados espaços fixos
(C2.5) pode, de igual forma, ser evocativa de acontecimentos. Por
exemplo, a representação das fábricas para além de ser sugestiva do
mundo do trabalho, também pode reportar-se ao ‘palco’ onde teve lugar
a primeira greve geral em 1 de Maio de 1886, nos Estados Unidos e
no Canadá. Salientamos, porém, que, ao contrário do que se verifica
nalguns cartazes significativos de um «culto ideológico» com a categoria
dos posicionamentos, a existência destas categorias de expressão política,
no manifesto cartazístico, nunca prescinde da explicitação da categoria
das datas comemorativas. Não inventariámos qualquer cartaz, no qual
o núcleo significante deste significado se encontrasse implícito e fosse
completamente evocado pelas categorias de expressão política já referidas.
Esta é uma situação interessante por a considerarmos simétrica à que
está subjacente ao «culto ideológico». Neste significado político, o núcleo
significante (categoria dos posicionamentos) pode encontrar-se implícito,
devendo ser, todavia, sugerido pelas mais variadas categorias de expressão
política que lhe estão intimamente associadas. Em contrapartida, na
significação da «celebração política», a categoria das datas comemorativas
encontra-se omnipresente no manifesto cartazístico, estabelecendo como
que uma relação objectivante em relação às outras categorias de expressão.

Acrescentamos, para finalizar a análise deste significado político, que
a categoria das identidades institucionais não apresenta qualquer funcionalidade
na sua evocação. A sua existência, no manifesto cartazístico, integra-se na
tal ordem de relações de combinação obrigatória pela qual a «comemoração
política» sofre apenas uma objectivação político-institucional.
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III.D.1.4 - A «homenagem»
Na significação da «homenagem», constatámos o interessante

fenómeno da identidade da instituição política poder não se encontrar
explícita no manifesto cartazístico. Isto significa que a tal normatividade
subjacente à omnipresença da identidade da instituição política, no manifesto
cartazístico, não apresenta um grau tão absoluto como, à primeira vista,
nos pareceu.

Apesar de a identidade institucional poder estar omissa no manifesto
cartazístico no âmbito da significação da «homenagem», tal fenómeno não
implica que ela não possa ser implicitamente significada de duas maneiras
distintas:

1ª - O ídolo homenageado, associado à explicitação de uma máxima
doutrinária, pode integrar-se numa relação de contiguidade metonímica com
a identidade da instituição política;

2ª - Por vezes, a identidade da instituição é substituída pela identificação
do artista que concebeu o cartaz ou o órgão e informação que o editou
(por exemplo, o jornal ‘Revolução’). Ora, estas entidades também podem
estabelecer uma relação metonímica com a identidade da instituição: a
instituição é sugerida pelo artista, o mesmo acontecendo com o jornal que
editou o cartaz.

Se a identidade da instituição pode encontrar-se implícita, no
manifesto cartazístico, em contrapartida, a do ídolo, associada a uma citação,
pretensamente da sua autoria e frequentemente de natureza doutrinária,
encontra-se sempre explicitada. Aliás, constatámos, tendo somente por
referência os cartazes que integram o corpus de análise, que existe uma
tendência para o estabelecimento de uma forte associação entre a
denominação linguística do ídolo (C2.18,b2.2) e a explicitação de uma
citação ou de uma máxima doutrinária (C2.4) que lhe é supostamente
atribuída. O núcleo significante da «homenagem» assenta nesta estreita
relação de associação, ao ponto de a considerarmos como sendo de
implicação (C.2.18.b2.2 ⇒ C2.4). Curiosamente, verificámos que, em
cartazes de homenagem política editados num período posterior a 1975,
esta relação tende a deixar de existir, sendo substituída, progressivamente,
por uma relação de solidariedade com uma outra categoria de expressão
política: a biografia do ídolo. Por ‘biografia do ídolo’ concebemos não
só a publicação da data de nascimento ou falecimento da personagem
homenageada, mas, igualmente, das datas significativas da sua
transformação em celebridade de natureza político-institucional (mártir,
herói, etc.)
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Entendemos que a relação de implicação ídolo/citação doutrinária
poderá estar relacionada com a necessidade de a instituição política
edificar um determinado posicionamento quer através de uma personagem
política e ideologicamente incontestável, quer, sobretudo, por intermédio
de uma máxima doutrinária que pretensamente lhe é imputada. Nesta
dinâmica, o ídolo que é homenageado tende a assumir-se como um
pretexto para a explicitação de uma determinada singularidade
institucional. É, portanto, como se a instituição se posicionasse através
daquilo que o ídolo ‘fala’. Salienta-se a diferença, em termos de efeitos
de sentido político, que existe entre uma expressão política veiculada
directamente pela instituição política e a mesma expressão, mas
transfigurada numa máxima supostamente atribuída ao ídolo. Neste último
caso, a expressão política adquire uma mais-valia simbólica, resultante
do facto dela ser como que ‘rubricada’ (sancionada) pelo ídolo que a instituição
homenageia. Se quisermos, nesta relação de implicação ‘ídolo/doutrina’ não
está tanto em causa a personagem homenageada, mas sim a máxima
doutrinária que a instituição prescreve por intermédio da personagem
que pretensamente homenageia.

Este efeito de sentido altera-se radicalmente quando a relação de
implicação se transforma numa relação de solidariedade entre o ídolo
e a sua biografia política. Ao contrário do que anteriormente se verificava,
o ídolo já não se assume como o suporte de uma doutrina pela qual
a instituição política edificava uma determinada singularidade partidária.
Desta vez, a singularidade fundamenta-se, exclusivamente, numa biografia
política, numa ‘história de vida’ institucionalmente mediada. Já não é
através da máxima doutrinária, mas pela ‘cronologia’ institucional, pelo
destino institucionalmente objectivado, pelo acontecimento
simbolicamente mediado – através do qual a personagem histórica se
transforma numa celebridade - que a instituição política edifica uma
determinada peculiaridade. Nesta dinâmica, a expressão biográfica está
associada aos momentos pelos quais o ídolo deixa de ser um sujeito
histórico para, institucionalmente imortalizado, se transformar numa
personagem simbólica, passando a estar inscrita num determinado
imaginário e tornando-se objecto de um culto político-institucional. Um
desses momentos, por excelência, é o do sacrifício: “Ribeiro Santos.
A honra de morrer por uma causa imortal”415.

_______________________________
415 - MRPP - COMÍCIO NACIONAL DE HOMENAGEM/ MRPP. S.l., MRPP, 1974, Offset,

43x59cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
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Passamos a caracterizar formalmente o significado da «homenagem»:

/C2.12,a,b/ � /C2.7/ � (/C2.18,b2.2/ ⇒/C2.4/) → «homenagem»

Tabela 29 - Designação das categorias inerentes à «homenagem»

Ainda em relação à significação da homenagem, constatámos a
existência relativamente frequente no manifesto cartazístico da categoria
das pretensões. É como se a significação da «homenagem» estivesse associada
à transmissão de uma determinada pretensão de autoridade. Ora, este facto
parece-nos digno de ser reflectido: e se este sintagma não visasse significar
uma «homenagem política», mas sim uma «pretensão política»? Neste caso,
o núcleo significante (assinalado a sublinhado) deslocar-se-ia da relação
de implicação da categoria dos sujeitos políticos (sub-classe dos ídolos)
com a das doutrinas, para a das pretensões. Esta última implicaria as outras
duas que se assumiriam como uma espécie de dispositivo de legitimação.
Em tal situação, a configuração do sintagma altera-se radicalmente:

/C1.7/ � /C1.12,b/ ⇒ (/C1.18,b2.2/⇒/C1.4/) → «pretensão»

A significação da «pretensão» envolve, agora, um módulo significante
constituído pela expressão de um ídolo associado a uma máxima doutrinária.
Esta relação de implicação parece-nos ser importante, pois é significativa
de uma forma de legitimação que já não se alicerça nos interesses e nas
necessidades subjacentes à instituição política ou ao espectador (e que nos
possibilitava distinguir a pretensão, enquanto conselho, da pretensão como
pedido), mas sim na explicitação cartazística de uma determinada personagem
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418 - MSP, LUAR, MES - CARLOS MARIGHELLA/ “o dever de todo o revolucionário

é fazer a revolução”. S.l., MSP /LUAR/MES, 1974-1975, Ofset, 59x42cm. Arquivo:
Biblioteca Nacional de Lisboa.

419 - [UDP]- A CLASSE OPERÁRIA SEM PARTIDO É COMO UM EXÉRCITO SEM ESTADO
MAIOR. S.l., [UDP], 1974-1975, Offset, 66x54cm. Arquivo: União Democrática Popular.
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política que prescreve uma doutrina. A pretensão de autoridade funda-se,
então, numa espécie de legitimação carismática.

III.D.1.5 - A «institucionalização»
Este é um significado político que, do ponto de vista sintáctico,

apresenta algumas particularidades interessantes. Todavia, antes de as
caracterizarmos, apresentamos a configuração formal da significação da
«institucionalização»:

/C2.17/ � /C2.14/ � /C2.11/ � /C2.7/ → «institucionalização»

Tabela 30 - Designação das categorias inerentes à «institucionalização»

O núcleo significante da «institucionalização» recai unicamente sobre
a categoria das identidades (C2.7), tornando-se, assim, a unidade significante
mínima deste significado político. Esta situação ocorre devido ao facto de
termos inventariado cartazes de «institucionalização», cujo manifesto
cartazístico é, exclusivamente, constituído pela identidade – verbo-iconográfica
ou iconográfica – da instituição política (figura nº 83), o que não invalida
a possibilidade desta categoria de expressão política poder estabelecer relações
de combinação com outras, como é o caso das dos slogans, dos projectos
ou dos posicionamentos (o que, aliás, foi recenseado com alguma frequência).
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_______________________________
418 - PCP - ...e o Sol brilhará para todos nós / PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS.

S.l., PCP, [1975], Offset, 49x33cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.

419 - CDS - QUEREMOS RESPONDER/ CDS/ (deficiente). S.l., CDS, 1975, Offset, 98x67cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

420 - LUAR- NA UNIDADE REVOLUCIONÁRIA CONSTRUIREMOS O SOCIALISMO/
LUAR. S.l., LUAR, 1974-1975, Offset, 58x41cm. Arquivo: Centro de Documentação
25 de Abril.

421 - MDP-CDE- MDP/CDE O PARTIDO DO POVO. S.l., MDP-CDE, 1974, Offset, 33x23cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

422 - FSP- FRENTE SOCIALISTA POPULAR/ a força organizada dos trabalhadores. S.l.,
FSP, 1975, Offset, 68x49cm. Arquivo: Câmara Municipal de Tomar.



400

O Cartaz Partidário em Portugal (1974-1975)

PDC - PDC/ PARTIDO DA DEMOCRACIA CRISTÃ. S.l., PDC, [1975], Offset, 70x49cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

Fig 83: Exemplo de um cartaz significativo da «institucionalização política», cujo manifesto
é constituído, exclusivamente, pela categoria das identidades.
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Uma das mais interessantes particularidades inerentes à significação
da «institucionalização» prende-se com o facto de, numa perspectiva
sintagmática, ela poder produzir algumas ‘interferências’ na categoria das
pessoas políticas, mais concretamente na classe ‘a’, relativa ao ‘eu político-
-institucional’. Quando caracterizámos esta categoria de expressão política,
sublinhámos o facto de qualquer manifesto cartazístico ser considerado como
um enunciado-segundo de tipo ‘B’, no qual consta uma enunciação de natureza
política e a explicitação linguística do sujeito que a concretizou (o tal ‘eu
político-institucional’). Apontámos igualmente para o facto de a génese do
discurso político veiculado pelo cartaz assentar nesta particularidade. Se o
sujeito da enunciação política não estiver linguisticamente expresso
(transformando-se num sujeito enunciado), o discurso tende a perder a sua
dimensão institucional e arrisca-se a ser interpretado pelo espectador como
estando integrado em estratégias propagandísticas de desinformação ou contra-
-informação política. Existe, todavia, uma situação que surge como excepção
a esta regra. Ela ocorre sempre que a enunciação política se caracteriza, somente,
pela própria denominação da instituição, como acontece nalguns cartazes de
«institucionalização». Constatamos, assim, que a significação da
«institucionalização» constitui, em certas circunstâncias, a única situação em
que o manifesto cartazístico apresenta a interessante particularidade de se
revelar como um enunciado-primeiro de tipo ‘A’, sem que, por isso, o discurso
político perca o seu teor institucional423.

III.D.1.6 - A «doutrina»
Do ponto de vista significante, o núcleo deste significado fundamenta-

-se na categoria das doutrinas (C2.4), o que não é impeditivo delas se

_______________________________
423 - Poderíamos, todavia, continuar a considerar o manifesto cartazístico como contendo,

igualmente um enunciado-segundo de tipo ‘B’. Basta somente, para isso, que ponderemos
a situação de repetição do mesmo signo de identidade institucional, mas por intermédio
de matérias expressivas distintas (confira-se de novo a figura nº 83).
Metalinguisticamente, poderíamos traduzir o enunciado transmitido por esse cartaz
da seguinte maneira: “eu afirmei eu” – “PDC verbal (identidade por extenso ou sigla)
afirmou PDC iconográfico (símbolo)”. É pertinente inverter os termos desta tradução,
uma vez que nada no manifesto cartazístico nos permite distinguir, entre os signos
de identidade, qual é o que pertence ao enunciado-primeiro e ao enunciado-segundo.
Esta particularidade possibilita-nos traduzir o mesmo manifesto cartazístico de uma
forma inversa: “PDC iconográfico (símbolo) afirmou PDC verbal (identidade verbal
por extenso ou por sigla)”. Reconhecemos, contudo, que nesta acção de inversão
surgem matizes específicas no processo de objectivação do sujeito de enunciação do
enunciado ‘A’, pois parece-nos ser diferente a concretização desse processo através
de signos suportados por uma matéria expressiva de natureza verbal ou por uma
matéria expressiva de especificidade iconográfica.
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combinarem com outras categorias de expressão. É o caso da categoria
das identidades (C2.7), pela qual a significação da «doutrina» adquire uma
‘objectivação’ institucional, a das pretensões (C2.12) e a dos projectos (C2.14).

Alertamos para o facto de que, quando consideramos que uma categoria
de expressão política estabelece uma relação sintagmática com duas ou mais
categorias, no âmbito de uma determinada significação política, tal não
implica, obrigatoriamente, que essa relação se estabeleça num único manifesto
cartazístico. Sustentamos a opinião de que uma determinada significação
política resulta de relações sintagmáticas entre categorias de expressão política
que estão explicitadas nos mais variados manifestos cartazísticos (daí a
importância da análise em extensão, já anteriormente sublinhada). Assim,
quando apresentamos formalmente um determinado significado político como
resultante de várias relações sintagmáticas, realçamos o facto de elas terem
sido sistematizadas a partir da análise de uma multiplicidade de cartazes.
Este é um preceito que é válido não só para esta categoria de significado
político, mas também para todos as outras que identificámos. Por exemplo,
não encontrámos um único cartaz significativo de uma «doutrina» que, no
âmbito do mesmo manifesto cartazístico, combinasse, simultaneamente, a
categoria das identidades com a das doutrinas, a dos projectos e a das
pretensões. O que verificámos é que a significação da «doutrina político-
-institucional» em determinados cartazes resulta da combinação das categorias
expressivas das identidades, das pretensões e das doutrinas e, noutros, da
conjugação das identidades, dos projectos e µdas doutrinas.

Passamos a caracterizar a «doutrina», a partir da seguinte configuração
(página seguinte):

Na inventariação dos cartazes, constatámos que a categoria das
doutrinas se encontra associada, com alguma frequência, à dos projectos
e à das pretensões. Esta situação poderá estar relacionada com o facto dela
desempenhar um papel importante na legitimação de determinados projectos
de intervenção político-institucional ou de certas pretensões de autoridade
política.

III.D.1.7 - O «esclarecimento»
Neste tipo de significado político, a categoria dos acontecimentos,

mais concretamente dos acontecimentos históricos (isto é, os de natureza
historicamente imponderável) de natureza negativa (C2.1,a2) surge como
o seu núcleo significante.

No âmbito do «esclarecimento», baseámo-nos, sobretudo, nos
acontecimentos históricos considerados pela instituição como negativos, por
se revelarem como ameaçadores para as suas expectativas de consagração
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C2.7/ � /C2.4/ � /C2.12, a,b/ � /C2.14 → «doutrina»

Tabela 31 - Designação das categorias inerentes à «doutrina»

de uma vocação político-partidária. Esta opção está associada ao facto de
termos verificado que é o episódio negativo e não o positivo (embora também
de natureza imponderável) que mais frequentemente está subjacente ao
«esclarecimento político».

Formalmente, poderemos caracterizar a significação do esclarecimento
político da seguinte maneira:

/C2.7/ � / C2.9,b / � /C2.1,a2/ ⇒ (/C2.4/ � / C2.12,b/) → «esclarecimento»
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_______________________________
424 - MPP - NÃO SE ILUDA!/ COMUNISMO É PIOR QUE FASCISMO/ MPP. S.l., MPP,

[1975], [Offset], 70x50cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
425 - PCP- VOTA PCP/ POR UM PORTUGAL DEMOCRÁTICO A  CAMINHO DO

SOCIALISMO. S.l., PCP, 1975, Offset, 100x70cm. Arquivo: Arquivo Municipal de
Lisboa/Arquivo Histórico.

426 - LCI – VOTA LCI. S.l., LCI, 1975, Offset, 81x60cm. Arquivo: Partido Socialista
Revolucionário.
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Tabela 32 - Designação das categorias inerentes ao «esclarecimento»

_______________________________
427 - MRPP - APELO À ESQUERDA. ESMAGUEMOS A CONTRA-CORRENTE

REVOLUCIONÁRIA!. MRPP, 1975, Offset, 86x61cm. Arquivo: Comissão Nacional
de Eleições.

428 - Idem.
429 - PCP - AS LIBERDADES EM PERIGO! URGE ESMAGAR A REACÇÃO FASCISTA!/

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. PCP, S.l., PCP, 1975, Offset, 67x47cm. Arquivo:
Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Histórico.

430 - Idem.
431 - Ibidem.

sairogetaC oãçangiseD oãçaziretcarac/oãçircsnarT

7.2C sedaditnedI .).cte,SP,SDC(sedaditnedI

2a,1.2C
sotnemicetnocA

socirótsih
sovitagen

ones-ramrofaraçemocaátseairánoiccaeretnerroc-artnocamU“
”oãçuloveRadroiretni 724 .

b,9.2C
oãçcaeredsiacoL

acitílop

”!ropavoodotaraçnavaevedoãçuloverA“ 824 arapson-omanU“;
sonesacirbáfsaN)...(!oãçulover-artnocaragamseeetnerfrezaf

sagilsanesotacidnisson,sotropsonesaserpmesan,sopmac
edsiacolsosodotme,sorriabsonesalocsesan,sasenopmac

aadotme,esabedsairátinuseõçazinagrosasadotme,ohlabart
soa,satsilaicossoaoãmamednetsesatsinumocso,etrap

,saicnêdnetsartuoedsaseugutropesaseugutropsoa,socilótac
aragamsearap,sedadrebilsadasefedmesomanusoneuqarap

”oãçulover-artnoc 924 .

4.2C sanirtuoD

oãçcaeraocuopáhadniA.ogirepmeoãtsesedadrebilsA“
omsem,acitárcomed,acifícap,ralupoparacsámamuavarovra

ausamocotrebocsedaájaçnavaoãçcaera,ejoH)...(.atsilaicos
setnegaxemoc,snemohsuessomocaçnavA.aracariedadrev

moc,PNAadsorbmemxemoc,soiránoigelxemoc,EDIPad
sednargsodelatipacednargodsoiacalmoc,satsicsafseuqicac

saodnev,acitílopedadilibatseades-odnatievorpA.soirárga
edesadamrasaçrofsadedadivissapaomsemeseõçatiseh

,avisnefoà,ecrafsidmes,marassapsoiránoiccaerso,açnaruges
es-evresoãçcaerA.satsicsafsossecorpaetnematrebamerrocer

eaicnârongiades-atievorpa,ainúlacadearitnemad
siamsoarapalepa,seralupopsadamacsatsavedoãçazitilopsed

mu)uiugesnocsosacsnuglane(raircatneT.sotnemitnessoxiab
siamsaaloiV.rometeaçnarugesni,airetsihedamilc

oairarepseeuqoetnemaralcartsoM.sedadrebilseratnemele
.sonalpsuessoragnivrezafessiugesnocosacaes,ovoposson

”)...( 034 .

b,21.2C
seõsneterP

sacitílop

assovarivuomaçaF!satsicsafitna,satarcomed,serodahlabarT“
ad,sedadrebilsadasefedme–açrofassovarigamaçaf,zov

”)...(!oãçuloveRad,aicarcomed 134 .



405

Sistemas de significação do discurso político

Tal como já foi anteriormente mencionado, o local de reacção (C2.9b)
tende, geralmente, a não ser toponimicamente referenciado, embora possam
acontecer algumas excepções, como se pode verificar no extracto do cartaz
do PCP que apresentámos na tabela nº 32. Frequentemente, o local de
reacção tende a ser mencionado apenas de uma forma indirecta, no sentido
de não se referir a localidades ou sítios, mas somente de se reportar a
posições ocupadas pelos intervenientes institucionais que reagem ao
acontecimento. Daí a existência de uma terminologia ‘topológica’ de
natureza militar: “em frente com ‘A’ para concretizar ‘B’ “levantemo-
-nos para defender ‘C’”; “‘avançar para ‘D’”.

Salientamos o facto de, no «esclarecimento», a categoria das doutrinas
apresentar um papel fundamental: contribui para diagnosticar e enquadrar
institucionalmente o acontecimento histórico, eliminando a sua dimensão
imponderável e gratuita. Ao mesmo tempo, este enquadramento é importante
para legitimar uma determinada pretensão de autoridade, cuja especificidade
poderemos classificar como de ‘institucionalmente reactiva’. O que se
verificará, no entanto, se a categoria das doutrinas se encontrar omissa
no manifesto cartazístico? Produz-se, instantaneamente, uma mutação na
significação política transmitida pelo manifesto cartazístico. O cartaz já
não significa um «esclarecimento político», mas uma «pretensão de
autoridade», cuja especificidade assenta na reacção institucional a um
acontecimento histórico de natureza negativa. Será este episódio e,
eventualmente, a identidade da instituição política, que determinará a
legitimidade da pretensão política.

A omissão da categoria das doutrinas, no manifesto cartazístico,
não incompatibiliza que ela possa ser veiculada por outros meios de
comunicação política (é o caso das notícias publicadas nos jornais político-
-partidários, por exemplo) e, portanto, se faça sentir, indirecta e
implicitamente, no manifesto. Sobre este aspecto salientamos o facto de
o discurso veiculado pelo cartaz ser extremamente sintético, o que determina
que a sua inteligibilidade se fundamente em mensagens entretanto
transmitidas  por outros meios de comunicação. Daí que, mesmo que a
categoria das doutrinas não se encontre manifestada no cartaz, tal não
seja impeditivo dela poder ser evocada pelo próprio espectador, em virtude
da cultura política que entretanto adquiriu através da recepção das mais
variadas mensagens veiculadas pela instituição política por intermédio de
outros meios de comunicação.
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III.D.1.8 - A «sátira»
Nesta classe de significado político, o núcleo significante do cartaz

assenta na categoria dos sujeitos políticos, mais concretamente na sub-classe
relativa aos adversários (C2.18, b2.3) e na categoria dos acontecimentos,
especificamente na sub-classe relativa aos episódios históricos de natureza
negativa (C2.1, a2).

No âmbito dos cartazes que integram o corpus de análise, constatámos
que existe uma estreita relação de implicação entre o adversário e o
acontecimento histórico de natureza negativa, na óptica da instituição
política. É como se não existisse sátira a alguém sem um acontecimento
considerado institucionalmente como ameaçador: eleições para a Assembleia
Constituinte, Manifestação da Maioria Silenciosa de Setembro de 1974,
etc..

Como se sabe, a sátira incide num protagonista político, mais
concretamente, num adversário, em relação ao qual a instituição política
ridiculariza o carácter. Salientamos que a identificação do adversário político
satirizado não necessita, obrigatoriamente, de ser concretizada através do
recurso à categoria dos sujeitos políticos. Também pode ser sugerida através
de adereços que sejam metonímicos da sua identidade. A evocação do sujeito
através do adereço, é importante no âmbito da tal ‘bestiliazação’ já atrás
referida. Uma forma eficaz de associar o adversário a um certo animal
(um fenómeno que, por vezes, nos faz lembrar o processo de enfabulação432)
consiste em humanizar a besta com adereços metonímicos, isto é,
característicos do adversário satirizado ou ridicularizado. É nesta medida
que, num cartaz editado pelo MDP-CDE de reacção à manifestação da Maioria
Silenciosa (confira-se de novo na figura nº 15, o cartaz de cima) e intitulado
“minoria tenebrosa, “maioria silenciosa” conseguimos reconhecer António

_______________________________
432 - Sobre este aspecto, apresentamos uma curta citação de Pinheiro Chagas sobre as fábulas

de La Fontaine, pela qual procurou demonstrar como a selecção dos animais não
é, de forma nenhuma, gratuita: “na capoeira vê ele passar, de crista vermelha emproada,
um galo Luís XIV, seguido por uma galinha branca que é La Vallière, e uma galinha
pedrês que é a Maintenon. As formigas organizam aos seus pés os cantões da Suíça.
Rodeiam os cortesãos humildemente o leão que desperta, e recebe ao seu “petit lever”
o seu ministro raposa, o lobo seu superintendente. Ao ver a raposa a aconselhar o
leão doente a esfolar o lobo e aquecer o corpo como a sua pele  ainda tépida, parece-
-nos estar vendo Colbert a aconselhar Luís XIV a tirar a pele também ao opulento
Fouquet”.
DAS NEVES, João Alves – “ La Fontaine actual” in: LA FONTAINE - Fábulas
de La Fontaine. Lisboa, Edições Melhoramentos, 1970, p. 10.
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de Spínola através da farda militar, dos galões e das medalhas que a decoram.
Poderá arguir-se que tais adereços não são metonímicos do General António
de Spínola, mas significativos dos valores políticos que estão subjacentes
à manifestação da Maioria Silenciosa. Por outras palavras, são adereços
que apenas visam denunciar a verdadeira dimensão política da manifestação
(do episódio histórico classificado, institucionalmente, como negativo).
Daí o facto de as medalhas serem ilustrativas de instituições e valores
do anterior regime político. Nesta perspectiva, se o MDP-CDE quisesse
sugerir a identidade de António  Spínola poderia, com muito mais eficácia,
concretizá-lo através da representação de um monóculo, por exemplo.
Defendemo-nos, porém, desta opinião, reconhecendo que, embora a
evocação de Spínola não seja totalmente explícita, tal facto não se deve,
exclusivamente, a uma pretensão de evocar outros sentidos ou por inépcia
estilística do artista (os adereços teriam sido mal escolhidos), mas devido
a um certo respeito e, eventualmente, temor em relação ao sujeito que
se satiriza. É preciso não esquecer que o regime democrático e a liberdade
de expressão tinham sido recentemente instaurados433. Por outro lado,
António de Spínola, aquando da Manifestação da Maioria Silenciosa, era
ainda Presidente da República (renunciando posteriormente ao cargo no
dia 30 de Setembro de 1974). Personificava, portanto, um órgão de soberania
em relação ao qual era prudente não aviltar434.
_______________________________
433 - Esta mentalidade censurante, típica do anterior regime, ainda estava bem patente nalguns

indivíduos que desempenhavam certos cargos públicos. No dia 10 de Junho de 1974,
Mariz Fernandes, delegado da Junta de Salvação Nacional junto da Secretaria de
Estado da Informação e Turismo, decidiu interromper a transmissão em directo da
peça teatral ‘Ceia II’, representada pela Comuna, por considerar que nela eram
caricaturadas figuras do regime deposto e por poder ser ofensiva para o Cardeal Cerejeira
e os sentimentos católicos.
SANTOS, Boaventura e outros - O pulsar da revolução, p. 114.

434 - A intocabilidade sacralizada das figuras políticas que são representantes dos órgãos
de soberania prolongou-se para lá do 25 de Abril. Talvez o ‘cartoonista’ mais vitimado
por este cultura de neo-censura fundamentada na defesa – em espírito de pretensa
cruzada – dos símbolos, personalidades e instituições que integram o campo político
do pós 25 de Abril, seja Cid. Em 1979, ‘Superman’, livro de cartoons satíricos sobre
o general Ramalho Eanes e o seu projecto político e militar foi apreendido. Esta
foi a primeira apreensão que ocorreu após o 25 de Novembro de 1975. O mesmo
destino teve o álbum ‘Eanito El Estático’ que, mais uma vez, e durante a campanha
das presidenciais dos generais Soares Carneiro contra Eanes, parodiava este último,
bem como o Conselho da Revolução e o ‘melantunismo’.
VALMEMAR, António – “o 25 dos 4” in: 25 dos 4. Selecção de cartoons. António,
Cid, Maia, Vasco. Lisboa, Assírio & Alvim, 1999, p. 7.
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No contexto da evocação do adversário político, acrescentamos, ainda,
que ele pode não ser apenas considerado como um protagonista de um
certo acontecimento particular, mas de uma sucessão de acontecimentos;
não de um episódio isolado, mas de uma infinidade deles; não de uma
situação, mas de uma política. Estamos, então, no âmbito da significação
dos ‘ismos’: o «spinolismo», o «gonçalvismo», o «cunhalismo», o
«melantunismo», etc. que se vão consolidando, progressivamente, através
de uma produção satírica integrada na ordem do quotidiano.

Salientamos, por fim, que, da mesma forma que o sujeito satirizado
pode ser evocado através de certos adereços, o mesmo ocorre com o
acontecimento político que ele protagoniza.

A significação da «sátira» é representada formalmente da seguinte
maneira:

(/C2.18,b2.3/⇒⇒⇒⇒⇒/ C2.1,a2/) ����� /C2.7/ →→→→→ «sátira»

Tabela 33 - Designação das categorias inerentes à «sátira»
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III.D.1.9 - A «pretensão»
A significação da «pretensão» é formalizada da seguinte forma:

C2.12,a,b,c / ����� /C2.7/ ����� /C2.14,a,b/ ����� /C2.11/ ����� /C2.1,a1,a2/ ����� /C2.4/ →→→→→
«pretensão»

Tabela 34 - Designação das categorias inerentes à «pretensão»

Independentemente de apresentar uma dimensão exortativa ou
meramente reivindicativa, a «pretensão» pode ser de dois tipos: de natureza
política ou eleitoral.
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_______________________________
435 - MDP-CDE - angola: o povo no poder o poder ao MPLA/MDP/CDE. S.l., MDP-

CDE, 1975, Offset, 43x31cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
436 - MDP-CDE- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO PORTUGUÊS/POVO/ LIBERDADE/

DEMOCRACIA. S.l., MDP-CDE, 1975, Offset, 71x50cm. Arquivo: Centro de
Documentação 25 de Abril.

437 - MDP-CDE - POVO SIM monopólios não/ vota MDP/CDE. S.l., MDP-CDE, 1975,
Offset, 70x50cm. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

438 - UDP- NÃO AOS DESPEDIMENTOS/ UDP. S.l., UDP, [1975], Offset, 40x29cm.
Arquivo: União Democrática Popular.

439 - [MRPP] - TODOS À FEIRA DO LIVRO/ TODOS À VENTO DE LESTE. S.l., MRPP,
Offset, 85x61cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

440 - OCMLP - COMÍCIO OCMLP/ unir os operários aos camponeses/ fazer a revolução.
S.l. OCMLP, 1974-1975. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

441 - MDP-CDE - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO PORTUGUÊS/ CONTRA A MISÉRIA NOS
CAMPOS. S.l., MDP-CDE, [1975], Offset, 70x50cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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Numa perspectiva política, ela relaciona-se com as tácticas de
consagração da vocação político-partidária da instituição política. A sua
natureza pode ser pró-activa ou meramente reactiva, restrita ou ampla,
conforme se insere, ou não, num regime de funcionamento regular e
ordinário da instituição e a sua amplitude está restringida aos membros
que integram o ‘corpo’ do campo político. Em contrapartida, a «pretensão
eleitoral», embora integrada num período específico de funcionamento
político (que poderíamos classificar de ‘extraordinário’, não fosse o facto
de estar associado ao próprio regime de funcionamento das instituições
do campo político, sobretudo se este for pautado por valores de
funcionamento democrático), apresenta, essencialmente, uma dimensão
restrita.

Apesar de o núcleo significante da exortação incidir sobre a publicitação
de uma determinada pretensão (independentemente do seu tipo), salientamos
a importância das restantes categorias de expressão política.

Tais categorias apresentam no manifesto cartazístico duas
funcionalidades distintas:

1ª - Fundamentam a pretensão.
Nesta fundamentação ou, se quisermos, nesta legitimação, o espectador

do cartaz consegue descortinar as ‘matizes’ subjacentes à pretensão de
autoridade.

No âmbito da fundamentação da pretensão, constatámos que existem
como que ‘níveis’ ou ‘patamares’. O nível mínimo de fundamentação
corresponderia à simples manifestação linguística da identidade da
instituição política. O espectador considera legítima ou ilegítima uma
pretensão política, unicamente a partir do facto dela ter sido enunciada
por uma certa instituição política. Em contrapartida, o grau máximo de
legitimação da pretensão alicerça-se na categoria das doutrinas. É através
desta categoria de expressão política que o espectador consegue aperceber-
se, claramente, da génese subjacente à pretensão que se encontra publicada,
podendo então classificá-la como um conselho ou um pedido, uma exortação
ou uma mera reivindicação política.

2ª - Atribuem um sentido político-institucional à pretensão.
As categorias de acontecimento, doutrina, posicionamento, projecto

e identidade servem, igualmente, para atribuir um sentido político à pretensão,
mesmo que esta não apresente essa especificidade. É devido à influência
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destas categorias que um cartaz, cujo núcleo significante é caracterizado
por uma pretensão comercial (“faz-te Sócio! Acção 100$00/quota 10$00”442),
continua a apresentar uma especificidade política.

III.E - Considerações sobre o signo ideológico
Após a caracterização formal dos significados inerentes ao sistema

de expressão política, passamos a postular algumas considerações sobre
os signos inerentes ao sistema de significação ideológica (signos
ideológicos).

1ª - A dimensão dúplice do signo ideológico

Aquando da caracterização do sistema de significação ideológica,
salientámos que o signo que lhe era típico apresentava uma especificidade
dupla. É resultante do facto de a sua dimensão significante ser composta,
simultaneamente, por signos inerentes ao sistema do enunciado e ao sistema
de expressão política que, no âmbito de uma dinâmica conotativa, foram
apropriados e transformados em entidades significantes.

Em relação ao processo conotativo subjacente ao sistema de
significação ideológica, destacámos o facto de a apropriação e manipulação
dos signos não ser indiscriminada, no sentido de que nem todos os signos
inerentes aos outros sistemas de significação são transformados em
significantes de significados ideológicos. Por exemplo, no que diz respeito
aos signos do sistema do enunciado tendem a ser explorados, somente,
aqueles que não apresentam qualquer funcionalidade significante inerente
aos processos conotativos do sistema de expressão política. Já no que concerne
ao sistema de expressão política, a apropriação de alguns signos (signos
evocativos do «género») é concretizada devido ao facto de certas categorias
de expressão política que lhes estão adstritas apresentarem também uma
funcionalidade significante no sistema de significação ideológica.

Analisar o signo ideológico implicará, primeiro que tudo, inventariar
os signos inerentes ao sistema do enunciado, as classes de expressão política
e os signos típicos do sistema de expressão política que são objecto de
uma apropriação e transformação. Depois, numa fase posterior, implicará
caracterizar as especificidades ou contornos dessa apropriação e de que
forma ela se encontra relacionada com a evocação de um determinado sentido
relacionado com uma singularidade político-partidária.

_______________________________
442 - [MRPP] – COOPERATIVA POPULAR LIVREIRA KARL MARX. S.l. [MRPP], [1975],

Offset, 68x48cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.
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2ª - Critérios metodológicos - a opção por uma análise agregada

Considerando que a globalidade dos signos ideológicos é configurativa
de uma singularidade ou de um posicionamento político-partidário,
salientamos o facto de que ele não se edifica e consolida, exclusivamente,
a partir de fenómenos conotativos inerentes ao discurso político veiculado
pelo cartaz. Um posicionamento político-partidário é uma espécie de universo
semântico coerente, relativo a um determinado partido, concebido e
sedimentado a partir de uma produção, apropriação e manipulação sígnica
transmitida pelos mais variados meios e iniciativas de comunicação: desde
a sessão de esclarecimento e o comício, à projecção cinematográfica, passando
pela edição de livros, a publicação de panfletos, a edição de jornais, etc..
Significa este facto que ponderar os posicionamentos político-partidários,
unicamente a partir dos significados ideológicos que são propagados pelos
cartazes, constitui uma opção redutora. Esta constatação não é incompatível
com o facto de os significados ideológicos veiculados pelo cartaz poderem
estar relacionados com os que são transmitidos por outros meios de
comunicação. Uma das características mais interessantes do sistema de
significação ideológica consiste no facto de os significados ideológicos
evocados estarem relacionados, de alguma forma, com conteúdos político-
-partidários difundidos por outros meios de comunicação, que se pressupõe
já serem do conhecimento da sociedade política. É no âmbito destas relações
com significações políticas precedentes, através das quais se vai consolidando
uma cultura político-partidária, que o cartaz político adquire uma
funcionalidade essencialmente mnemónica. Não se integra, todavia, no objecto
do nosso estudo a delimitação substancial dos conteúdos veiculados por
outros meios de comunicação, tal como, aliás, já anteriormente sublinhámos.
Sabemos que os signos do sistema de significação ideológica estão, de alguma
forma, relacionados com esses conteúdos. Podemos, até mesmo, expressá-
-los, mais que não seja espectralmente. Porém, esses conteúdos, a serem
ponderados, só o serão no âmbito de uma produção sígnica estritamente
associada a um veículo de comunicação (o cartaz) e a um sistema de
significação concreto (o sistema de significação ideológica).

Estamos cientes de que os signos ideológicos são pautados por uma
funcionalidade, por uma motivação. Nesta perspectiva, eles não exprimem
simplesmente uma singularidade político-partidária; são, simultaneamente,
o produto de uma pretensão - a da edificação de uma peculiaridade
suficientemente evidente que possibilite à instituição político-partidária
demarcar-se de todas as que com ela coexistem no campo político. A
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existência de objectivos, neste caso subjacentes ao sistema de significação
ideológica - mas que também se encontram inerentes ao sistema de expressão
política (consagração de uma vocação político-partidária) -, constitui um
facto de extrema importância, pois vai afectar a natureza da relação entre
significantes e significados, bem como a especificidade do processo de
significação. Mais à frente aprofundaremos, detalhadamente, este assunto.
Por agora, limitamo-nos a salientar que estes objectivos subjacentes ao sistema
de significação ideológica são institucionais, isto é, são inerentes a cada
uma das várias instituições político-partidárias e determinam a especificidade
do seu discurso. Acontece que a composição do corpus de análise impediu-
-nos de averiguar, com o mínimo de exactidão, os contornos dos objectivos
relativos a cada uma das instituições político-partidárias. Sabemos que existem
objectivos díspares relacionados com a edificação de singularidades
institucionais que determinam, por  sua vez, a existência de diferenças
substanciais e formais nas especificidades dos signos ideológicos. A
dificuldade está em descortinar a natureza desses objectivos a partir de
um conjunto minimamente representativo de mensagens veiculadas pelo
cartaz. Como descobrir a natureza dos objectivos relativos à LUAR, à GDUP
ou ao PDC, quando no corpus de análise figura somente um único exemplar
destas instituições partidárias?

Em relação à solução deste problema poderemos ser acusados de
incoerência. Aquando da constituição do corpus de análise, por altura da
determinação dos critérios daquilo que entendemos ser configurativo de
uma ‘vocação partidária’, não hesitámos em recorrer, indiscriminadamente,
a todos os cartazes editados por uma determinada instituição social que
depois excluímos, devido a dificuldades de datação ou porque a data de
edição não se integrava no período de análise. Justificámos, então, essa
opção, salientando que, naquela fase do trabalho, ainda não estávamos
interessados na variável ‘data’, mas somente em reconhecer no discurso
veiculado determinados parâmetros que estivessem relacionados com uma
vocação político-partidária. Na altura considerámos fundamental esta tarefa,
pois, por intermédio desses parâmetros, conseguimos distinguir, no espectro
ilimitado de instituições que editaram cartazes, as que apresentavam uma
especificidade política conjugada com uma vocação partidária. Só a partir
do momento em que conseguimos delimitar um universo específico de
instituições político-partidárias é que aplicámos o critério da data de edição.
Porque não proceder, então, da mesma maneira em relação aos objectivos
políticos: procurar descobrir no discurso veiculado, determinados parâmetros
que estivessem associados a pretensões de afirmação de uma singularidade
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institucional? Porque, ao contrário do que anteriormente se verificava, quando
a vocação partidária era um parâmetro relativamente ‘inelástico’ em relação
ao critério da data, os objectivos que determinam a singularidade de um
partido político variam substancialmente de acordo com o período histórico.
Por exemplo, independentemente da vocação político-partidária do Partido
Socialista ser a mesma em 1974 ou em 2004 (porque é ela que determina
a sua especificidade como instituição social, possibilitando-lhe distinguir-
-se de outras instituições políticas, mas destituídas de vocação partidária:
sindicatos, comissões de trabalhadores, associações cívicas, etc.), a sua
singularidade é distinta nestes dois pólos cronológicos. Ao contrário do
que anteriormente acontecia, a data assume-se, desta feita, como uma variável
essencial: a singularidade do Partido Socialista, relativamente ao período
imediatamente posterior ao 25 de Abril de 1974, é distinta da do pós 25
de Novembro de 1975 e mesmo da que se começa a delinear após as eleições
legislativas de 25 de Abril de 1976, quando se inicia uma modificação
das condições inerentes ao exercício político que estão relacionadas com
a regularização do campo político democrático. Isto acontece porque as
circunstâncias históricas e os contextos de acção política determinam
mutações nos objectivos de afirmação de uma singularidade político-partidária
e nos contornos que lhes estão subjacentes.

Encontramo-nos, então, numa situação distinta da que ocorreu quando
procedemos à delimitação do corpus de análise. Desta vez, a data de edição
assume-se como um parâmetro essencial, conjugado com um número
suficientemente representativo de exemplares. Eis o porquê da opção por
recusarmos caracterizar a singularidade de partidos que constavam no corpus
de análise a partir de um único exemplar ou de uma quantidade extremamente
limitada de cartazes. Como o corpus de análise se encontra constituído,
se quiséssemos delimitar os contornos do posicionamento de algum partido,
ficaríamos limitados ao PCP, o partido que mais cartazes editou durante
o período de análise (27,5% do total de cartazes seleccionados foram editados
por este partido). Perante esta situação, considerámos que a melhor forma
de a contornar seria através de uma análise agregada das mensagens
veiculadas pelas diferentes instituições de vocação político-partidária, relativas
ao período decorrente entre a Revolução de Abril e o fim do ano de 1975.
Certamente que esta opção produz consequências, sendo que a principal
está relacionada com a natureza dos significados ideológicos. Estes deixam
de estar relacionados com objectivos de consagração de uma singularidade
inerente a uma instituição político-partidária específica, para se relacionarem
com fenómenos que atravessaram transversalmente todas as instituições
dotadas de uma vocação partidária que estiveram politicamente activas durante
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o período imediatamente posterior ao 25 de Abril de 1974. Por outras palavras:
a analise agregada dos significados ideológicos, mais do que reflectir
motivações relacionadas com a afirmação de uma singularidade
particularizada, traduz, essencialmente, pretensões de institucionalização
político-partidária relativas ao período imediatamente posterior ao 25 de
Abril de 1974.

3ª - A dinâmica conotativa e a concepção de ‘desvio semântico’

Reflectir sobre a génese dos signos ideológicos implica operar uma
reflexão sobre a dinâmica conotativa que lhe está subjacente e que tanto
afecta os signos inerentes ao sistema do enunciado, como os relativos ao
sistema de expressão política.

Concebendo a conotação como um processo, segundo o qual o plano
de expressão de uma ‘semiótica’ é constituído por outra ‘semiótica’ (o que
dará origem àquilo que Hjelmslev designa por ‘semiótica conotativa’443),
surgem dois fenómenos que é necessário ponderar. O primeiro está
relacionado com o tipo de semiótica que é transformado no tal plano de
expressão, isto é, que é manipulado de forma a transformar-se numa unidade
significante. Se considerarmos o sistema de significação ideológica como
um semiótica, então concluiremos que a sua dimensão significante ou plano
de expressão é constituído, simultaneamente, por duas semióticas diferentes
(as que são inerentes ao sistema do enunciado e ao de expressão política)
ou, mais concretamente, por certas unidades que lhes estão adstritas e que
podem apresentar uma natureza segmental (signos ou categorias expressivas)
ou supra-segmental (signos ou categorias expressivas combinadas entre si
segundo uma determinada ordem). Este fenómeno já foi explicado e está
associado à dimensão dúplice do signo ideológico. Já o segundo fenómeno
parece-nos ser mais interessante. A partir do momento em que uma semiótica
é transformada no plano de expressão de outra semiótica, ela apresenta
a particularidade de significar o sentido que anteriormente apresentava e,
ao mesmo tempo, evocar um sentido suplementar. Não obstante este facto,
o processo de conotação caracteriza-se sempre por uma acção específica,
pela qual os signos significativos de um sentido originário são apropriados
e transformados para passarem a evocar adicionalmente um sentido que
designamos por ‘sentido figurado’. Salientamos o facto de que os contornos
formais deste ‘desvio semântico’ podem ser distintos, o que implica a

_______________________________
443 - HJELMSLEV, Louis - Prolégomènes à une théorie du langage, p. 144.



416

O Cartaz Partidário em Portugal (1974-1975)

necessidade de termos de inventariar as principais modalidades  que lhe
estão subjacentes.

Uma semiótica conotativa alicerça-se, portanto, num ‘desvio
semântico’ em relação aos sentidos originários – de natureza denotativa
ou conotativa444 – que um signo ou um conjunto de signos
(independentemente da sua substância expressiva) apresentava no âmbito
de uma determinada semiótica. Este fenómeno verificou-se em todos os
sistemas caracterizados por uma dinâmica conotativa: não só no sistema
de significação ideológica, como também no sistema de expressão política.
No que diz particularmente respeito ao sistema de significação ideológica,
é relevante averiguar a natureza desse ‘desvio semântico’, pois ele está
associado a modalidades distintas de apropriação/manipulação. Aliás, as
distinções inerentes aos significantes ideológicos assentarão nos contornos
formais de manipulação, segundo os quais determinados signos ou grupos
de signos são transformados em unidades significantes.

Concluindo esta consideração: a análise dos signos relativos ao sistema
de expressão política e de significação ideológica é realizada num ângulo
estritamente semiótico. No âmbito deste ângulo de análise, verificamos que
a especificidade dos signos pertencentes a estes sistemas de significação
era conotativa, o que significa que as suas dimensões significantes resultaram
da apropriação e transformação de signos inerentes a outras semióticas.
Esta apropriação e transformação não é gratuita: nem todos os signos são
igualmente apropriados; por outro lado, aqueles que o são, são objecto de
uma transformação de acordo com determinadas modalidades ou contornos
formais, pelos quais adquirem um sentido figurado. É no âmbito desta
transformação que se fundamenta aquilo que designámos por ‘desvio
semântico’.

4ª - Restrição do conceito de retórica

O conjunto estruturado e formalizado de entidades resultantes de
processos de manipulação significante de determinados signos inerentes a
certas semióticas, segundo os quais adquirem um sentido suplementar (sentido
figurado), em relação ao sentido originário que anteriormente apresentavam,
_______________________________
444 - Nada impede que a semiótica, que é objecto de uma apropriação significante, seja

constituída por signos que já anteriormente tinham sido produto de um processo de
conotação. Concebemos que a melhor forma de considerar a semiótica, que é apropriada
e transformada no plano significante de outra semiótica é considerá-la como uma
‘semiótica-objecto’, indepentemente do facto de a sua génese ser denotativa ou
conotativa.
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foi denominado por Roland Barthes de ‘retórica’445. Esta conceptualização,
também perceptível noutros semiólogos como Jacques Durand446 e mesmo
nos da equipa da Universidade de Liège conhecidos sob a designação de
Grupo µ447, tendo estado em voga, sobretudo, na década de 60 e 70, assenta
nas semelhanças que existem entre a génese de algumas figuras do discurso
retórico e os fenómenos de ‘desvio semântico’ relativos ao processo
conotativo. Efectivamente, algumas figuras assentam num processo, segundo
o qual uma determinada palavra ou um discurso adquire um sentido
suplementar ou figurado, que é distinto daquele que apresentava
originalmente: “les figures du discours sont les traits, les formes ou les
tours plus ou moins remarquables et d’un effet plus ou moins heureux,
par lesquels le discours, dans l’expression des idées, des pensées ou des
sentiments, s’éloigne plus ou moins de ce qui en eût été l’expression simple

_______________________________
445 - “(...) À ideologia geral correspondem, com efeito, significantes de conotação que

se especificam segundo a substância escolhida. Chamaremos a estes significantes
conotadores e ao conjunto dos conotadores uma retórica: a retórica aparece, assim,
como a face significante da ideologia” (os itálicos são do autor).
BARTHES, Roland - O óbvio e o obtuso. Lisboa, Edições 70, 1984, Col. Signos
(42), p. 39.
“ (...) a ideologia é em suma a forma (no sentido hjelmsleviano) dos significados
de conotação enquanto a retórica é a forma dos conotadores” (os itálicos são do
autor).
BARTHES, Roland - Elementos de semiologia, p. 77).

446 - DURAND, Jacques – “Réthorique et image publicitaire” In:  Communications. Paris,
Seuil, (15), citado por: DYER Gillian – Advertising as communication. London and
New York, Routledge, 1982, p. 158-182.

447 - Destaque para o artigo da Communications, “Rhétoriques particulières”, em que este
grupo de estudo delimita, logo no primeiro parágrafo da introdução, os contornos
subjacentes aos ‘desvios’ inerentes a determinadas figuras. Considerando-as como
fazendo parte de fenómenos ‘poéticos’ (no sentido ‘jakobsiano’ do termo) extremamente
amplos e diversificados (que tanto podem afectar um signo como as próprias modalidades
inerentes à sua articulação com outros signos), as figuras  “résultant toujours de
transformations réglées de l’état suposé normal du systeme semiologique où ils se
manifestent”. E a seguir delimitam os contornos ou parâmetros subjacentes a essas
transformações: supressão (parcial ou completa), adição (simples ou repetitiva),
supressão-adição (parcial ou completa) e troca (de qualquer tipo ou por inversão).
Salientamos o facto de, na caracterização dos diferentes contornos relativos aos ‘desvios
semânticos’, não nos termos baseado nos critérios adoptados por este grupo de
investigação. Preferimos recorrer a Olivier Reboul, no que diz respeito às classificações
das figuras, com especial destaque para as de sentido.
GROUPE µ – “Rhétoriques particulières”, in: Communications. Paris, Seuil, (16),
p. 70-124.
REBOUL, Olivier – Introdução à retórica. São Paulo, Martins Fontes, 1988, p.64.
COLIN, Jean-Paul – “Rhétorique et stylistique” in: POTTIER, Bernard (Dir.) -  Le
langage, p. 254-271.
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et commune”448. É possível, portanto, estabelecer um paralelismo entre figura
e conotação já que nestas duas realidades se verifica um desvio entre sentido
originário e sentido figurado.

Não obstante ser evidente a semelhança entre a génese subjacente
a algumas figuras449 e a especificidade do processo conotativo, questionamo-
nos até que ponto o termo ‘retórica’, adoptado por Barthes para a dimensão
formal dos significantes conotados, é o mais adequado para exprimir o
tal processo de manipulação e apropriação que lhe é inerente. Esta é,
igualmente, a posição de Olivier Reboul que considera que “mesmo que
se possa definir a figura como desvio, o que ainda precisa de ser provado,
parece totalmente abusivo transformá-la no traço distintivo da retórica”450.
Este paralelismo entre a apropriação e manipulação significante de signos
e a própria retórica conduz a uma espécie de operação forçada de redução
de um todo a uma parte, isto é, de restrição da própria retórica, enquanto
sistema expressivo dotado de uma certa organização e estrutura, unicamente
à figura. “Na verdade a retórica não se reduz às figuras de estilo que só
constituem uma parte das suas partes”451. As figuras são somente uma parte
da elocução (léxis) que, por sua vez, é um das partes constituintes, juntamente
com a invenção (heuresis), disposição (ou táxis) e a acção (ou hipocrisis)
– a que se acrescentou posteriormente na época romana, a memória – do
sistema retórico.

Esta associação entre a “retórica” e a apropriação e a transformação
significante subjacente à conotação não se fundamenta, exclusivamente, na

_______________________________
448 - FONTANIER, Pierre – Les figures du discours. Paris, Flammarion, 1968, citado por:

COLIN, Jean-Paul – “Rhétorique et stylistique” in: POTTIER, Bernard (Dir.) -  Idem,
p. 263.

449 - Tradicionalmente, desde a Antiguidade, as figuras podem ser agrupadas em duas
categorias, conforme as transformações se desenvolvem a partir do plano da expressão
ou do conteúdo. No primeiro caso, estamos na presença das chamadas figuras de
palavras ou de gramática; no segundo, das figuras de pensamento ou de retórica.
Cada uma destas categorias subdivide-se, por sua vez, em classes. Por exemplo, as
figuras de palavras subdividem-se em figuras de dicção, elocução (ou de estilo) e
de construção. Estas últimas estão relacionadas com a transformação da estrutura da
frase ou mesmo do discurso. Conforme os contornos subjacentes a essa transformação,
assim surgem diferentes tipos de figuras. Se a transformação se caracteriza pela
subtracção de alguns termos, estamos na presença da elipse; se consiste na sua troca,
encontramos o quiasmo, etc.. O que se verifica com as figuras de construção também
se passa com as outras classes das figuras de palavras e com as que são inerentes
às de pensamento.
COLIN, Jean Paul - “Rhétorique et stylistique” in: Ibidem p. 263.
REBOUL, Olivier - Introdução à retórica, p. 113-138.

450 - REBOUL, Olivier - Idem, p. 64-65.
451 - Ibidem, p. 120.
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questão do ‘desvio semântico’. Roland Barthes enfatiza, adicionalmente,
a dimensão funcional e instrumental inerente ao processo conotativo, ao
ponto de considerar que “consumir um sistema conotado (na ocorrência
o sistema retórico da Moda) não é consumir signos, mas apenas razões,
fins, imagens”452. Para ele são precisamente estas razões que, no caso do
discurso político-partidário (sistema de expressão política) estão relacionadas
com a legitimação de uma vocação político-partidária e a consagração de
uma singularidade institucional (sistema de significação ideológica), vão
ter um efeito determinante na dinâmica do processo conotativo. Por dinâmica
conotativa, concebemos o conjunto formal de modalidades, segundo as quais
determinados signos denotativos ou conotativos (e não outros) são apropriados
e transformados em unidades significantes, de acordo com determinados
contornos (e não outros) que estão relacionados com certas razões ou
objectivos que se concretizam através da linguagem. Ora, esta funcionalidade
também está subjacente à retórica que é considerada como um conjunto
coerente de procedimentos discursivos, pautados por uma determinada
funcionalidade: persuadir o auditório, recorrendo a determinados argumentos
sobre a legitimidade ou a viabilidade de certas causas. Esta é a principal
razão pela qual se valoriza tanto o carácter estratégico e argumentativo
da retórica por meio da qual é essencial concretizar determinados objectivos
através da linguagem, independentemente da forma como eles são realmente
atingidos. É assim que, no âmbito da narração (diegésis) e da confirmação
(pistis), tarefas discursivas inerentes à parte da disposição (taxis) que se
encontram estreitamente associadas, Quintiliano dirá que “impor um plano-
tipo ao orador é tão estúpido como impor uma estratégia-tipo a um general!
No fundo, pouco importa em que ordem o general e o orador atingem
os seus objectivos, o importante é que os atinjam”453 (o sublinhado é
nosso).

Nesta perspectiva funcional, é inegável que a especificidade
instrumental, subjacente à dinâmica conotativa relativa aos signos dos sistemas
de expressão política e de significação ideológica, apresenta pontos de
contacto com a retórica. Mas, para nós, o mais importante nem é esse
ponto de contacto. Prosseguindo a nossa reflexão num ângulo de análise
estritamente semiótico, consideramos que o mais relevante são as mutações
que ocorrem nas correlações sígnicas, isto é, na natureza das relações entre
significantes e significados, a partir do momento em que o processo conotativo
_______________________________
452 - BARTHES, Roland - O sistema da moda, p. 257.
453 - QUINTILIANO - Institution oratoire. S.l., Le Belles-Lettres, Vol I 13, 7, citado por:

REBOUL, Olivier - Introdução à retórica, p. 58.
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é perpassado por uma funcionalidade. Por outras palavras: suspeitamos do
facto de que a existência de objectivos e de razões afecta, estruturalmente,
a natureza do próprio signo conotado, na medida em que a correlação
significante deixa de ser caracterizada por uma dimensão arbitrária, para
ser pautada por uma dimensão fundamentada em determinadas motivações
ou razões de ordem político-institucional.

5ª - Particularidades dos significantes do sistema de significação ideológica

O conjunto de significantes do sistema de significação ideológica
deverá ser encarado como o produto da acção de padrões de expressividade
político-partidária que determinam quais os signos e símbolos que podem
ser apropriados e transformados em entidades significantes, bem como as
modalidades ou contornos que estão subjacentes a essa operação de
transformação. O resultado agregado desses significantes constitui uma
realidade expressiva político-partidária, enquanto que o agregado dos
significados se assume como  realidade simbólica. Indepentemente deste
facto, salientamos a particularidade de a expressividade político-partidária
constituir uma expressividade ‘sui generis’, exclusiva dos actores político-
-partidários. A existência de outros actores pertencentes ao ‘corpo’ do campo
político, como é o caso dos órgãos de soberania, ou dos sujeitos que os
representam ou integram, também é acompanhada por padrões expressivos
que lhes são peculiares. A globalidade de todo este universo expressivo
(que é estruturalmente heterogéneo) caracteriza  a singularidade expressiva
do campo político, possibilitando que este se distinga de outros campos
sociais (campo religioso, campo dos media, campo da saúde, campo da
economia, etc.) também pautados por outros universos expressivos e padrões
relativos à conformidade dos domínios do dizer e do fazer454.

O facto de existirem padrões subjacentes à dimensão significante dos
signos ideológicos (e também dos que são inerentes ao sistema de expressão
política) é indiciático de o discurso político-partidário resultar de um conjunto
de procedimentos institucionalmente pré-estabelecidos. Reportando-nos de
novo a Roland Barthes455, os significantes dos signos ideológicos e dos
do sistema de expressão política são o produto de uma ‘escrita’ normalizada
e nunca de um ‘estilo’ pessoal. O artista, ou o redactor do cartaz, limita-
-se a apropriar e a manipular, segundo certos critérios e uma determinada
técnica, signos e símbolos dotados das mais variadas substâncias expressivas
_______________________________
454 - RODRIGUES, Adriano - Estratégias da comunicação, p. 147.
455 - BARTHES, Roland - O sistema da moda, p. 253.
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(palavras, composições iconográficas e gráficas, gestos, objectos, etc.) que
pertencem ao património expressivo das instituições político-partidárias. Os
livros de estilo, tanto de composição gráfica como iconográfica, e os estatutos
partidários são documentos essenciais para entendermos este fenómeno. Neles
não só se encontra explicitado algum do património expressivo do partido,
mas também certas modalidades segundo as quais tal património deve ser
manipulado e transformado. Confira-se a este propósito um extracto dos
estatutos do PCP referente à sua identidade institucional:

“Capítulo XIII
SÍMBOLOS DO PARTIDO

Art. 72º
A bandeira do Partido Comunista português é um rectângulo de tecido
vermelho que tem no centro em cor de ouro a foice e o martelo
cruzados, símbolo histórico do trabalho e da aliança da classe operária
com  campesinato; em cima e à esquerda debruada em cor de ouro,
uma estrela vermelha de cinco pontas, símbolo  internacionalismo
operário; e por baixo da foice e do martelo, bordadas em cor de ouro,
as palavras Partido Comunista Português. Presas ao tecido, no ângulo
superior esquerdo, duas fitas com as cores nacionais: uma verde, outra
vermelha.”456

Os significantes ideológicos inerentes ao sistema de significação
ideológica apresentam algumas particularidades cuja ponderação passamos
de seguida a efectuar:

A - Especificidade
Os significantes ideológicos são signos, e até simples categorias de

expressão política, pertencentes a uma semiótica de base que, entretanto,
foram apropriados e transformados para evocarem certos significados em
nome de determinados objectivos. Esta particularidade implica que eles se
centrem exclusivamente na primeira articulação, pois os significantes
ideológicos são entidades dotadas de um sentido ‘originário’.

Considerando que os significantes fazem parte de uma determinada
‘semiótica-objecto’, eles tanto podem ser simples unidades discretas de
sentido, como segmentos que podem chegar a englobar o manifesto
cartazístico na sua totalidade.
_______________________________
456 - PCP - Programa e estatutos. Lisboa, Edições Avante!, 1997, p. 125.
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B - O critério da exaustividade inerente às manipulações significantes
O sistema de significação ideológica assenta num interessante

desequilíbrio inerente ao plano dos significantes e dos significados. Se o
plano do significado é composto por um número limitado de categorias
semânticas, intimamente associadas a uma identidade institucional
suficientemente singular, o plano dos significantes é caracterizado por uma
quantidade substancial, heterogénea e diversa de signos e categorias
expressivas que é impossível de recensear com um nível mínimo de
exaustividade. Todavia, sabendo que  este material é submetido a
manipulações com contornos distintos, aplicámos aquilo que designámos
por ‘critério de exaustividade, segundo o qual apenas irão ser analisadas
as que são mais frequentemente concretizadas no discurso político-partidário.
Explicando por outras palavras: na análise do significante ideológico, estamos,
sobretudo, interessados em descrever a forma como ele é o produto resultante
de certas transformações segundo determinadas modalidades. Em relação
a este aspecto, o critério da exaustividade irá possibilitar-nos averiguar quais
são as mais usualmente exploradas, sendo que só essas é que serão objecto
de uma reflexão semiótica.

C - A noção de ‘contorno’ inerente à transformação
Quando nos referimos ao facto de que as transformações ou

manipulações significantes se desenvolvem segundo determinados contornos,
o termo ‘contorno’ remete para a retórica. Considerando que nas figuras
existe uma transformação do significado originário dos signos, num sentido
adicional ou figurado, elas divergem entre si, conforme os contornos que
estão subjacentes a essa transformação. É precisamente este contorno,
entendido como  modalidade subjacente à transformação do sentido originário,
que nos possibilitará distinguir uma sinédoque de uma metáfora político-
-partidária, por exemplo. Esta reaproximação à retórica (que, mais uma
vez o repetimos, deverá ser entendida somente como um ponto de contacto
com uma ínfima parte do sistema retórico) conduz-nos à designação dos
significantes retóricos com as denominações usuais de certas figuras. Os
significantes serão, então, classificados como apresentando contornos
metafóricos, sinedocais, hiperbólicos, etc..

D - A questão da funcionalidade
Como existe uma dinâmica instrumental relativa às apropriações e

às transformações dos significados originários de alguns signos, símbolos
e categorias expressivas, é necessário ponderar sempre a funcionalidade
que lhe está subjacente. Tão importante como caracterizar os contornos



423

Sistemas de significação do discurso político

inerentes a certas transformações é descobrir para que é que elas servem,
isto é, de que forma contribuem para concretizar certos  objectivos que
lhes estão subjacentes (consolidação de uma identidade institucional
suficientemente peculiar).

E - Dificuldades de análise
Temos vindo a demonstrar que os significantes ideológicos assentam

na apropriação de signos e de categorias inerentes aos sistemas do enunciado
e aos de expressão política. Se, em relação aos signos do sistema do
enunciado, é relativamente fácil analisar as especificidades dessas
apropriações e os contornos subjacentes à transformação dos seus sentidos
originários, já o mesmo não poderemos considerar em relação aos relativos
ao sistema de expressão política. Antes de mais, eles não são totalmente
evidentes, pois já resultaram de um processo de conotação. Paralelamente,
a apropriação e a transformação dos seus significados não se desenvolve
a partir de um único cartaz, mas insinua-se, progressivamente, ao longo
de toda uma produção cartazística. Os contornos desta transformação residem
na repetição, isto é, na omnipresença de certos signos de expressão política
(por exemplo, os evocativos do «anúncio de iniciativa») ou, então, de
determinada categoria de expressão política (é o caso, concretamente, da
categoria das identidades).

6ª - Significantes ideológicos relativos a apropriações de signos inerentes
ao sistema do enunciado

De acordo com o critério da exaustividade, os contornos das
transformações dos significados originais de signos adstritos ao sistema do
enunciado são, principalmente, de quatro tipos. Este facto conduz à
emergência de quatro categorias principais de significantes ideológicos:
a- os significantes de contornos metonímicos; b- os significantes de
contornos sinedocais; c- os significantes de contornos metafóricos e d- os
significantes de contornos hiperbólicos.

a - Os significantes de contornos metonímicos

Tabela 35 – Os significantes de contornos metonímicos
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PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1974, Offset, 47x68cm. Arquivo:
Centro de Documentação 25 de Abril.

Fig. 84: Exemplo de um cartaz de institucionalização caracterizado por uma especificidade
metonímica. Os cravos vermelhos são adereços evocativos do 25 de Abril de 1974
(significação figurada do cravo vermelho); a estrela de cinco pontas é a metonímia do
internacionalismo (significação figurada dos cinco continentes, a partir da sua
configuração pentagonal) e as ferramentas são metonímias do profissional, numa
perspectiva concreta (significação figurada do operário e do camponês) e do trabalhador,
isto é, do proletário, enquanto classe sócio-política, numa perspectiva mais lata.
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Por intermédio dos significantes de contornos metonímicos, procede-
-se à evocação de um significado suplementar, a partir do pressuposto de
que o significado original do signo lhe é suficientemente evocativo. Este
fenómeno só é possível com a condição do significado originário estar
associado ao significado que se pretende evocar e todos os intervenientes
no processo comunicacional estarem mutuamente conscientes desse facto.
Mas o que é estar mutuamente consciente do facto de que um determinado
significado originário «a» está associado ao significado figurado «b»? Esta
questão é importante, pois está subjacente a todos os significantes ideológicos:
como reconhecer na imagem de um rato a metáfora de um «fascista», numa
farda a metonímia de uma «classe social» e na ilustração de uma fábrica
a sinédoque do «mundo do trabalho»? Imaginemos que o espectador do
cartaz pertencia a uma determinada comunidade cultural, segundo a qual
o rato não é caracterizado por marcas semânticas relativas à «perigosidade»
e à «ferocidade» (é o caso, por exemplo, das culturas asiáticas, nomeadamente
da chinesa, em que o rato é considerado um signo astrológico). Continuemos
a supor que o espectador se integra numa sociedade pré-industrial e, portanto,
é incapaz de reconhecer na farda de um operário, a metonímia da «classe
trabalhadora» ou, então, porque pratica uma agricultura segundo moldes
completamente distintos dos nossos, é incapaz de reconhecer nos trajes
da camponesa alentejana a metonímia do «campesinato». Em situações
como esta, a eficácia evocativa do significante ideológico desaparece, pois
a apropriação dos signos e a sua manipulação significante não se alicerça
em universos culturais comuns à instituição e ao espectador do cartaz.
Mas, mesmo que se alicerçasse, esta eficácia evocativa continuava a não
se concretizar se os universos culturais comuns a que se reporta o
significante ideológico não estivessem mutuamente manifestos em ambas
as entidades envolvidas no processo comunicacional. Em relação a esta
problemática surgem-nos, então, como especialmente relevantes os conceitos
de ‘mundos cognitivos comuns’ e ‘mundos cognitivos mútuos’ abordados
por Adriano Duarte Rodrigues, no âmbito da perspectiva conversacional
da pragmática457.

Considerando por mundo cognitivo comum, um conjunto de saberes
comuns, neste caso de natureza política, cultural, ideológica, etc. inerentes
à instituição partidária e à sociedade política, o mundo cognitivo mútuo
caracteriza-se pelo reconhecimento recíproco a ambas as entidades desses
saberes comuns. Esta distinção é fulcral: que interessa que no signo
/p/→ «a», «a» esteja intimamente associado a «b», se o locutor desconhece

_______________________________
457 - RODRIGUES, Adriano Duarte – Dimensões pragmáticas do sentido, p. 108-110.
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se o destinatário é capaz de descobrir em «a» uma íntima associação com
«b» e vice versa, se este último não está certo se o locutor explora realmente
/p/→ «a» numa perspectiva figurada? A eficácia das significações figuradas
e, por inerência, a viabilidade dos significantes ideológicos no discurso
político-partidário, só se verifica na condição de os interlocutores, além
de disporem de um código em comum e de uma determinada cultura político-
-partidária resultante da observação ou da experiência de determinadas
situações políticas (por exemplo, resultantes de acções informativas onde
é explicitada a relação de contiguidade de «a» com «b»), possuírem também
a consciência recíproca daquilo que cada um “pensa que o outro sabe, pensa
ou crê saber”458. Caso contrário, os significantes ideológicos não apresentam
qualquer utilidade no discurso político e a recepção e interpretação do discurso
concretizam-se, exclusivamente, num nível literal adstrito ao sistema do
enunciado, que não corresponde, todavia, aos objectivos comunicacionais
da instituição político-partidária.

Resumindo e concluindo esta consideração: nenhum significante
ideológico é eficaz na evocação de um determinado sentido conveniente
à instituição político-partidária, se a dinâmica inerente ao sistema de
significação ideológica não se fundamentar em mundos cognitivos que não
só sejam comuns aos interlocutores, como ainda manifestamente recíprocos.
Esta particularidade é de importância fulcral, pois leva-nos a integrar os
fenómenos de evocação política e ideológica, inerentes aos sistemas de
expressão política e de significação ideológica, no domínio da comunicação
por oposição à informação. Efectivamente, “enquanto a informação visa
a constituição de um mundo cognitivo ou de um saber comum, a comunicação
pressupõe a existência prévia de um mundo cognitivo ou de um saber
mútuo”459.

Salientamos a possibilidade, presente não só nos significantes de
contornos metonímicos, mas, igualmente, em todos os significantes
ideológicos, de poderem não existir mundos cognitivos mútuos e, todavia,
o manifesto cartazístico ser caracterizado por signos de natureza ideológica
(essencialmente veiculados através de imagens). Numa situação como esta,
o processo comunicacional estaria, em princípio, votado ao fracasso e o
espectador seria incapaz de ultrapassar o nível das significações literais
inerentes ao sistema do enunciado. Esta situação não tende, porém, a acontecer
devido ao facto de o manifesto cartazístico ser composto por vários signos
com diferentes vocações. Existem signos que têm uma vocação informativa,

_______________________________
458 - Idem, p. 105.
459 - Ibidem, p. 109.
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pois visam veicular significações que possibilitam ao espectador interpretar
correctamente os significados figurados evocados por outros signos.
Geralmente estes signos são veiculados por palavras e objectivam algumas
das significações figuradas que são evocadas por signos transmitidos através
de imagens.

Prosseguindo com a caracterização dos significantes de contornos
metonímicos. Devido à relação de contiguidade de «a» com «b», um signo
significativo de «Lénine» é explorado figurativamente no sistema de
significação ideológica (e todos os interlocutores deverão estar conscientes
desse facto) para evocar a «Revolução Russa». Salientamos o facto de o
mesmo significado ideológico («Revolução Russa») poder ser igualmente
evocado através de outros signos, cujos significados originários estão
intimamente associados ao significado ideológico que se pretende evocar.
Seria o caso, por exemplo, de uma cena do filme de Sergei Eisenstein,
o “Couraçado de Potemkine”.

Gillian Dyler460, sustentado em Jacques Durand, considera que um
significante de contornos metonímicos está relacionado com uma operação
de transformação pela  qual o sentido originário do(s) signo(s) é,
propositadamente, substituído por um significado diferente, mas sempre com
a condição deste último estar associado, ou corresponder de alguma forma,
ao primeiro: evocação da «ideologia» através da significação do «ideólogo»;
da «revolução pelo «revolucionário»; da «base de representatividade do partido»
pelo «adereço»; do «partido» pelo «líder», etc..

b - Os significantes de contornos sinedocais
Nos significantes de contornos sinedocais (tabela nº 36), um signo

significativo de um determinado significado é explorado figurativamente
para evocar outro com a condição de com ele estabelecer uma relação de
contiguidade em termos de conexão: o signo /p/→ «a» é explorado
figurativamente para evocar «b», em virtude de «a» estabelecer com «b»
um conjunto, um todo físico ou metafísico. Assim, a evocação da existência
de qualquer coisa exprime-se pela significação da existência de outra coisa
que, em relação à que é evocada, estabelece uma relação de parcialidade
ou totalidade. Se aquilo que é significado se inscrever numa relação de
parcialidade com o que é evocado, consideraremos que a parte evoca o
todo através de uma operação de generalização e vice versa, se o significado
«a» se inscrever numa relação de totalidade com o significado «b», então
é o todo que evoca a parte, numa operação de particularização.

_______________________________
460 - DYER, Gillian - Advertising as communication, p. 162- 175.
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Tabela 36 - Os significantes de contornos sinedocais

_______________________________
461 - UDP – UDP/ União Democrática  Popular. S.l., UDP, 1975, [Heliogravura],

63x90cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
462 - “Camarada Operário! Camarada camponês!

Camaradas soldados e marinheiros!
Empregado estudante e intelectual que desejas servir a causa do povo!
Este é o nosso programa de luta.
Precisamos da tua adesão à UDP, do teu trabalho organizado num núcleo UDP,
da tua acção numa fábrica, no sindicato, no bairro, no quartel para ajudar a
consolidar o bloco popular revolucionário!”
In: idem.

463 - MRPP – GRANDE COMÍCIO/ O POVO LIBERTOU O CAMARADA ARNALDO
MATOS E LIBERTARÁ TODOS OS ANTI-FASCISTAS PRESOS/ MRPP. S.l., MRPP,
1975, Offset, 100x70cm. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

464 - Neste exemplo é patente a importância dos mundos cognitivos mútuos, pelos quais
os interlocutores apresentam, reciprocamente, saberes comuns manifestados. Assim,
a instituição político-partidária sabe que o espectador sabe que a significação
«povo», em determinadas circunstâncias e contexto comunicacional, evoca,
figuradamente, «alguém como uma determinada identidade» e vice-versa: o
espectador sabe que a instituição político-partidária ao utilizar o signo ‘povo’,
em determinadas circunstâncias e contexto comunicacional, o está a utilizar numa
perspectiva figurada; por sua vez, a instituição político-partidária sabe que o
espectador sabe que ela, ao utilizar o signo ‘povo’, em determinadas circunstâncias
e contexto comunicacional, o está a utilizar numa perspectiva figurada  e o
espectador sabe que a instituição político-partidária sabe que ele sabe que a
significação «povo», em determinadas circunstâncias e contexto comunicacional,
evoca, figuradamente, «alguém com uma determinada identidade» e assim por
diante numa sucessão infinita.
Existe uma forma de contornar esta regressão infinita. Basta explicitar, em termos
informacionais, a especificidade figurada do signo.
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Constatámos que a grande maioria das transformações de contornos
sinedocais são veiculadas por imagens e caracterizam-se, sobretudo, por
uma evocação do todo a partir da parte (operações de generalização), por
intermédio de composições baseadas na valorização sistemática do primeiro
plano. Estas composições são bem evidentes na ilustração dos desfiles e
das manifestações, nas quais se procura estabelecer uma distinção clara
entre as personagens retratadas em primeiro plano, que são individualizadas
através de uma representação com um certo nível de detalhe, e todas as
que se encontram representadas por detrás das primeiras (em segundo ou
em terceiro planos), cujo pormenor da representação é cada vez mais
descurado de forma a produzir um efeito de massa (confiram-se de novo
as figuras nº 49 e 73).

c - Os significantes de contornos metafóricos
Por significante de contornos metafóricos consideramos um signo,

ou um conjunto de signos, dotado de uma significação originária «a» de
tipo simples ou complexo, que é explorado numa perspectiva figurativa
para evocar outro signo, ou conjunto de signos, com uma significação simples
ou complexa «b», em virtude de «b» e «a» serem caracterizados por alguns
traços semânticos comuns e todos os intervenientes do processo
comunicacional estarem mutuamente conscientes desse facto.

Tabela 37 – Os significantes de contornos metafóricos

No discurso político-partidário encontrámos dois grandes grupos de
significantes de contornos metafóricos: os ‘militaristas’ e os ‘construtivistas’.
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_______________________________
465 - “Na retórica da metáfora, “metaphor may be in praesentia (when both the source

term and the target term are expressed), or in absentia (whem only one of them
is in evidence).
F.E. – “Rhetoric of Metaphor” in: SEOBOK, A. Thomas - Encyclopedic dictionary
of semiotics, p. 549.

466 - PARTIDO COMUNISTA (EM CONSTRUÇÃO) - A LEI DOS PARTIDOS É UMA
BURLA. S.l., Partido Comunista (em Construção)/Comité Marxista de Portugal, 1975,
Offset, 78x47cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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Nos significantes militaristas, verifica-se uma evocação da identidade
da instituição político-partidária, das suas funções, protagonistas, etc., por
intermédio de signos que veiculam significados de natureza militar ou
agressiva. A dimensão militarista só existe a partir do pressuposto de que
a actividade político-partidária pode apresentar pontos comuns com a acção
militar. Só assim faz sentido a afirmação, alegadamente atribuída a Stalin,
de que “a classe operária sem partido é como um exército sem estado
maior”467.

A associação da acção político-partidária com a actividade militar
conduz a que ambas as actividades adquiram contornos que não apresentavam
isoladamente. Assim, a guerra transforma-se numa ‘guerra político-partidária”:
é uma espécie de cruzada política que se concretiza com o objectivo da
conquista do poder através da força das armas, sendo coordenada por um
estado maior, isto é, pelo partido. Por sua vez, os soldados são militantes
que concretizam um acção política através das armas. Paralelamente, a
actividade político-partidária transforma-se numa acção militar: adquire, então,
um belicismo que anteriormente não apresentava. O espaço público político
transmuta-se num campo de batalha, os protagonistas políticos passam a
ser encarados como amigos, inimigos ou aliados e a própria sociedade política
é concebida como um corpo social que é objecto de um recrutamento (por
vezes, metonimicamente evocado através da expressão “contar espingardas”).
Aliás, a força do partido político deixa de assentar na sua representatividade
social para passar a fundamentar-se no seu poder de ‘recrutamento’, isto
é, na sua capacidade mobilizadora. A juntar a este facto, as identidades
das instituições transformam-se em estandartes heráldicos e os slogans
readquirem a sua dimensão original de palavras de ordem, de comando
ou gritos de guerra: “Não te deixes prender pelas eleições burguesas. Luta
pelo poder popular”468.

Se nos significantes metafóricos de especificidade militarista, a
evocação da identidade da instituição, e de tudo aquilo que lhe está associado,
é assegurada por signos que veiculam significados relacionados com a guerra,
nos significantes metafóricos que apresentam uma natureza construtivista,
essa evocação é concretizada por signos relacionados com a paz. Privilegia-
-se a construção em vez da destruição, a consolidação à conquista.
Geralmente, nos significantes metafóricos de natureza construtivista, o partido
_______________________________
467 - [UDP] – A CLASSE OPERÁRIA SEM PARTIDO É COMO UM EXÉRCITO SEM

ESTADO MAIOR.. S.l, [UDP], 1974-1975, Offset, 66x45cm. Arquivo: União
Democrática Popular.

468 - PRP-BR – não te deixes prender pelas eleições burguesas/luta pelo poder popular:
PRP-BR. Sl., PRP-BR, 1975, Offset. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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político tende a ser associado a uma empresa, a partir do pressuposto de
que a actividade político-partidária apresenta pontos comuns com qualquer
actividade produtiva. A marca semântica que fundamenta esta associação
é, portanto, o «trabalho».

Tal como ocorreu com a associação do partido político ao exército,
através da qual ambos adquiriram marcas semânticas que não lhes eram
inicialmente específicas (o exército politiza-se e o partido militariza-se),
o mesmo se verifica em relação à associação de um partido político a uma
empresa. As actividades inerentes à empresa adquirem, então, uma dimensão
político-partidária: a sua esfera de acção deixa de ser o mercado para ser
a sociedade política e a sua actividade passa a ser pautada por valores distintos
dos da eficácia, nomeadamente valores de natureza político-partidária, em
referência aos quais os trabalhadores são recrutados. Verifica-se, assim, uma
mutação estrutural na concepção de trabalhador. Este deixa de ser unicamente
um especialista para ser também um militante, um indivíduo que associa
à natureza da sua função profissional objectivos e valores político-ideológicos.
Simultaneamente a esta transformação, o partido político adquire também
novas características. Passa a ser concebido como uma empresa produtora
de serviços (ou bens) políticos. Por vezes, esta dimensão só é indirectamente
percebida através de uma polarização em torno daquilo que a sociedade
política pretende (ou necessita) e daquilo que o partido político pretende
e oferece: ”Reforma Agrária - expressão da vontade de todo o povo e não
produto das manipulações de qualquer partido”469 (o sublinhado é nosso).
Paralelamente, a sua actuação passa a ser pautada por critérios de eficácia
(“Uma casa para cada família, uma família cada casa”470) e já não por
critérios de relevância doutrinária ou ideológica. A sua viabilidade, isto
é, a sua implantação na sociedade política resulta, cada vez mais, de um
inventário metódico de nichos de necessidades e de oportunidades que conduz
a que a sociedade política comece, progressivamente, a ser encarada como
um mercado político – espaço de conveniência e necessidade político-
partidária. A juntar a toda esta transformação do partido político, os
protagonistas tendem a estruturar-se em torno de duas características
diferentes: a dos sujeitos que apresentam necessidades e expectativas político-

_______________________________
471 - PPD/CID - REFORMA AGRÁRIA - EXPRESSÃO DA VONTADE DE TODO O POVO

E NÃO PRODUTO DAS MANIPULAÇÕES DE QUALQUER PARTIDO/ PPD. S.l.,
PPD, [1975], Offset, 30x22cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.

472 - PPD/CID - UMA CASA PARA CADA FAMÍLIA/ UMA FAMÍLIA PARA CADA CASA/
PPD. S.l., PPD, [1975], Offset, 30x22cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/
Arquivo Histórico.
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partidárias distintas (os consumidores político-partidários) e os antigos
militantes, que cada vez mais surgem como trabalhadores especializados:
“Denunciar, formar, organizar é trabalho comunista”471. Finalmente, os
slogans assemelham-se a compromissos ou propostas (“Queremos
responder”472; “Construir um país livre”473).

d - Os significantes de contornos hiperbólicos

Tabela 38 - Os significantes de contornos hiperbólicos

Olivier Reboul caracteriza a hipérbole como sendo a figura do
excesso474, uma figura integrada na categoria dos tropos complexos de sentido.
O autor considera-os como complexos, pelo facto de serem figuras derivadas
de um núcleo de tropos composto pelas metáforas, sinédoques e pelas
metonímias.

Para além de ser a figura do excesso, a hipérbole apresenta a
interessante particularidade de incidir sobre os sentidos figurados inerentes
a outros significantes  ideológicos, como é o caso, por exemplo, da metáfora:
“No interior do nosso Partido, um pequeno punhado de pessoas alia-se
descaradamente aos revisionistas (...)”475 (o sublinhado é nosso). Esta
particularidade é importante, pois leva-nos a concluir que o significante
de contornos hiperbólicos é uma entidade que tende a conjugar-se com
os significantes de contornos metonímicos, sinedocais e metafóricos, com
o objectivo de enfatizar os sentidos figurados que evocam e, indirectamente,
as funcionalidades que lhe estão adstritas.
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àsetnecajbus
sodoãçamrofsnart
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/p/ → amoc»b«racovearapavitarugifavitcepsrepamunodarolpxeé»a«
»b«edovissecxeodacifingismures»a«edoãçidnoc

solpmexE 58ºnarugiF

_______________________________
471 - PARTIDO COMUNISTA EM CONSTRUÇÃO - A LEI DOS PARTIDOS É UMA

BURLA. S.l., Partido Comunista (em Construção)/Comité Marxista de Portugal, 1975,
Offset, 78x47cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

472 - CDS - QUEREMOS RESPONDER/CDS/(idoso). S.l., CDS, 1975, Offset, 98x67cm.
Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

473 - PS – CONSTRUIR UM PAÍS LIVRE/PS. S.l., PS, 1975, Offset, 91x64cm. Arquivo:
Biblioteca Nacional de Lisboa.

474 - REBOUL, Olivier – Introdução à retórica, p. 123.
475 - MRPP – APELO À ESQUERDA/ESMAGUEMOS A CONTRA-CORRENTE

REVOLUCIONÁRIA!: MRPP. S.L., MRPP, 1975, Offset, 86x61cm. Arquivo: Comissão
Nacional de Eleições.
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UDP - COMÍCIO/ GOVERNO DE INDEPENDÊNCIA NACIONAL/ UDP. S.l., UDP,
[1975], Offset, 82x60cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

Fig. 85: Os significantes hiperbólicos também podem ser veiculados por imagens.
Neste cartaz reconhecemos a cena de um confronto entre operários e capitalistas. Ambos
os protagonistas se encontram hiperbolizados, não obstante as especificidades dessas
hipérboles serem simétricas. No caso dos operários, as formas e os adereços metonímicos
encontram-se ampliados (figura da auxese); no dos capitalistas, os tamanhos, adereços
metonímicos e metáforas (associação dos dedos a garras) encontram-se diminuídos (figura
da tapinose).
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Se o significante de contornos hiperbólicos tende a estar associado
aos outros significantes ideológicos, então ele deverá apresentar três
dimensões distintas, conforme incida sobre os significantes de contornos
metonímicos (1), sinedocais (2) ou metafóricos (3). São estas dimensões
que passamos de seguida a caracterizar.

1 - Os significantes hiperbólicos de dimensões metonímicas
Considerando que, no significante metonímico caracterizado, o signo

/p/→«a» apresenta uma dimensão figurativa pelo facto de evocar «b», em
virtude de uma relação de contiguidade em termos de correspondência, o
significante hiperbólico actua no sentido de exagerar /p/→«a». Este fenómeno
é evidente em termos iconográficos, no que diz respeito à maneira como
os adereços são enfatizados no âmbito de um curioso fetichismo político-
-partidário. Por exemplo, por intermédio da composição (disposição de
determinados adereços em primeiro plano, ou com um enquadramento de
pormenor – grandes planos), através do cromatismo (exploração de diferenças
cromáticas com o objectivo de enfatizar determinados signos objectais) ou,
até mesmo, do próprio regime de produção iconográfica (é o caso da
representação fiel e detalhada do adereço, enquanto os restantes motivos
são ilustrados esquemática ou linearmente).

2 - Os significantes hiperbólicos de dimensão sinedocal
À semelhança do que se verifica na categoria anterior, considerando

que /p/→«a» evoca figurativamente «b», em virtude de uma relação de
contiguidade em termos de extensão, o significante hiperbólico actua no
sentido de exagerar os contornos de /p/→«a». Descobrimos, então, o exagero
espectacular subjacente à representação iconográfica desproporcionada dos
corpos, de partes de corpos e de gestos. É, concretamente, o caso do
gigantismo e do nanismo relativos à figuração das personagens, da recorrência
de ângulos extremos de representação contrapicada e picada e da exploração
criteriosa da profundidade de campo, de forma a serem explorados
desequilíbrios de composição de personagens, detalhadamente representadas
em primeiro plano e personagens colocadas em segundo plano, ilustradas,
parcialmente, em contorno linear ou em silhueta.

3 - Os significantes hiperbólicos de dimensão metafórica
Relembrando que /p/→«a» é explorado numa perspectiva figurativa

para evocar /q/→«b», na condição de «a» apresentar marcas semânticas
comuns a «b», o significante hiperbólico actua no sentido de acentuar tudo
aquilo que é comum a «a» e «b».
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Onde é mais evidente a hiperbolização metafórica é na representação
iconográfica da já referida bestialização política. Por exemplo, se o político
é comparado a uma ave de rapina, então acentuam-se todas as características
que são significativas do seu carácter rapace: tamanho grande, garras longas,
bico perfurante, etc.. Se é comparado a um rato é a ferocidade (evocada,
por exemplo, na expressão dos olhos) e a dissimulação (sugerida na
representação do animal de costas, como se tivesse sido surpreendido) que
são acentuadas. A dinâmica é a mesma quando o adversário político, enquanto
inimigo, é comparado a um terrorista ou a um assassino: é o caso do carácter
dissimulado, evocado por uma pose de costas associada à exploração
recorrente (diríamos mesmo sistemática, quase que catacrética) e exagerada
da gabardina, do chapéu e dos óculos escuros; e da perigosidade patente
na hiperbolização da representação da arma, não só através do seu tamanho,
mas, igualmente, por intermédio de outros expedientes iconográficos. É o
caso da acentuação através da cor, por exemplo. A enfatização da arma
pode mesmo ser concretizada através de signos cinésicos: por exemplo,
através da representação da arma apontada em direcção ao espectador do
cartaz ou, ostensivamente, erguida.

É, sobretudo, devido aos significantes de contornos hiperbólicos que
o discurso político-partidário veiculado adquire uma dimensão espectacular.
Os signos de substância proxémica são exagerados, concretamente aqueles
que estão relacionados com a configuração da multidão em comunhão (classe
da concentração inerente à categoria da espacialidade476), o mesmo
acontecendo com a enfatização dos gestos477. No que diz respeito a esta
última categoria de expressão política, os significantes de contornos
hiperbólicos são responsáveis pela emergência de uma teatralização político-
-partidária patente, sobretudo, na expressão facial, mas também na pose
do corpo. Confira-se, a este propósito, a maneira como Arnaldo Matos,
conotado como “grande dirigente e libertador da classe operária”478 se encontra
retratado no cartaz que está patente na figura nº 21.

Independentemente da diversidade dos significantes ideológicos que
os significantes de contornos hiperbólicos podem afectar, estes apresentam
duas dimensões distintas: o exagero pode ser concretizado numa perspectiva
positiva, dando origem à auxese (“a esquerda revolucionária proletária deve

_______________________________
476 - Confira-se III. C2.5 – Espaço.
477 - Confira-se III. C.2.6 – Gestualidade.
478 - MRPP – LIBERTAÇÃO IMEDIATA DO CAMARADA ARNALDO MATOS: MRPP. S.l.

MRPP, 1975, Offset, 97x67cm. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
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esmagar esta contra-corrente revolucionária e, unido a si a maioria dos
quadros e as massas, atrever-se a travar mil combates diários”479 – o
sublinhado é nosso) ou num sentido negativo, através da tapinose: “Minoria
tenebrosa, “Maioria silenciosa”480.

7ª - Funcionalidades

Se, de acordo com o critério da exaustividade, nos apercebemos de
uma elevada recorrência de significantes ideológicos de contornos
metonímicos, sinedocais, metafóricos e hiperbólicos, então é porque eles
apresentam um estatuto específico na dinâmica inerente ao sistema de
significação ideológica. Por outras palavras, estes significantes inscrevem-
-se numa determinada funcionalidade. Para que servem, então, estes quatros
significantes de contornos ideológicos no discurso político-partidário?

No âmbito do sistema de significação ideológica, poderemos considerar
que os significantes ideológicos apresentam dois tipos de funcionalidades
distintas: uma funcionalidade passional e uma funcionalidade mnemónica.

Do ponto de vista passional, a apropriação e a manipulação significante
de determinados signos visam suscitar, periodicamente, na sociedade política,
um conjunto determinado de ‘paixões’, emoções, sentimentos de natureza
política concebidos como convenientes para a concretização dos objectivos
relacionados com a edificação de uma determinada peculiaridade por parte
da instituição partidária. Embora esta funcionalidade se verifique em todos
os significantes ideológicos, ela encontra-se mais evidente nos de contornos
hiperbólicos, através dos quais os sentimentos e emoções são suscitados
através do exagero, e nos significantes de contornos metafóricos pelos quais
se procura provocar o espanto e o prazer (ou, pelo contrário, desprazer)
decorrente da descoberta de associações inesperadas entre termos
heterogéneos, cujas marcas semânticas deverão estar suficientemente
consolidadas numa determinada comunidade cognitiva481.

Associada à função passional encontra-se a função mnemónica
que, no contexto do discurso político-partidário, é a mais importante,
porque é a que está associada à institucionalização de uma singularidade
político-partidária.
_______________________________
479 - MRPP – APELO À ESQUERDA/ESMAGUEMOS A CONTRA-CORRENTE

REVOLUCIONÁRIA!: MRPP. S.L., MRPP, 1975, Offset, 86x61cm. Arquivo: Comissão
Nacional de Eleições.

480 - MDP-CDE - minoria tenebrosa “maioria silenciosa”/ MDP/CDE. S.l., MDP-CDE,
1974, 96x70cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

481 - REBOUL, Olivier - Introdução à retórica, p. 123.
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No âmbito da função mnemónica, os significantes ideológicos visam
fazer com que a sociedade civil se relembre  de certos conteúdos de natureza
política, histórica, ideológica, cultural, estética, etc. que, entretanto, já tinham
sido veiculados por outros meios de comunicação política. São estes conteúdos
os tais que fundamentam a peculiaridade de cada uma das instituições político-
-partidárias. A funcionalidade mnemónica está relacionada, portanto, com
uma rememoração que incide sobre um determinado saber já constituído.

Embora a funcionalidade mnemónica seja a mesma, nem todos os
significantes ideológicos a concretizam da mesma maneira. Os significantes
de contornos metonímicos relembram através de signos, cujos sentidos estão,
de alguma forma, intimamente relacionados com os tais conteúdos já
mencionados; os significantes de contornos sinedocais recordam por
intermédio de signos, cujos significados se encontram associados por uma
relação de conexão (a parte e o todo, o género e a espécie) e a função
mnemónica dos significantes de contornos metafóricos fundamenta-se na
analogia.

A funcionalidade mnemónica de alguns significantes ideológicos (de
contornos metonímicos, sinedocais e metafóricos) conduz-nos à formulação
de duas questões: porque é que ela se desenvolve e quais as condições
necessárias ao seu desenvolvimento eficaz?

No que diz respeito à primeira questão, salientamos que a função
mnemónica de alguns significantes de contornos ideológicos está associada
à génese do cartaz, enquanto meio de comunicação. Com excepção de certos
tipos específicos de cartazes, que mais à frente irão ser caracterizados, como
é o caso do ‘cartaz-jornal’ e do ‘cartaz-panfleto’482, o cartaz não é o veículo
de comunicação mais adequado à transmissão de grandes quantidades de
informação, através das quais se procede a uma espécie de ‘pedagogia
político-partidária’. Geralmente, esta actividade – considerada essencial pelos
partidos, pois é através dela que estes divulgam os conteúdos que
fundamentam a sua peculiaridade – é concretizada por intermédio de outros
meios de comunicação (livros, panfletos e jornais político-partidários) ou
por certas iniciativas (manifestações, sessões de esclarecimento, palestras,
debates, etc.). Em relação a estes meios de comunicação, o cartaz apresenta
aquilo que os publicitários designam por ‘vocação reminder’, uma vocação
de recordação dos conteúdos, entretanto veiculados por outros meios de
comunicação.

Acrescentamos, complementarmente, que, no âmbito desta vocação
de reminder, o discurso político-partidário não é só concretizado através

_______________________________
482 - Confira-se mais à frente a secção IV.B.3.4 – Predomínio.
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dos significantes de contornos ideológicos. Para Serge Tachakhotine, o slogan
e o símbolo são concebidos como uma espécie de estímulos condicionados
capazes de evocar programas e doutrinas483. Seria interessante – embora
esse aspecto não tenha sido elucidado pelo autor – averiguar até que ponto
esta evocação remete para a totalidade dos programas e das doutrinas ou,
somente, para algumas partes, as que são consideradas mais importantes
pela instituição político-partidária porque são aquelas que determinam
decisivamente a sua singularidade.

Respondendo concretamente à questão anteriormente formulada sobre
as razões subjacentes à funcionalidade mnemónica dos significantes
ideológicos, entendemos que elas estão estreitamente associadas à natureza
do cartaz enquanto meio de comunicação adequado à recordação e ao
matraqueamento de certos conteúdos já veiculados por outros meios de
comunicação e cujo conhecimento se pressupõe ser do domínio da sociedade
política.

Já a resposta relativa às condições para que a função mnemónica
dos significantes ideológicos se desenvolva adequada e eficazmente parece-
-nos ser mais complexa. Para que um significante ideológico apresente uma
funcionalidade mnemónica é necessário um conjunto de saberes comuns
à instituição político-partidária (I) e aos espectadores do cartaz (E) que
passamos a enumerar:

1º - Um conhecimento comum que, num determinado momento e
num determinado espaço, /p/ significava originalmente «a» (/p/→«a»), tendo
por referência um determinado código linguístico comum a I e a E;

2º - Um conhecimento comum da relevância de determinados indícios
– inerentes a circunstâncias e contextos específicos - que são significativos
de uma intenção de I de explorar figuradamente o signo /p/→«a», de tal
forma que /p/ já não significa «a» mas evoca «b»;

3º - Um conhecimento comum dos conteúdos que determinam a
singularidade da instituição político-partidária, criados e desenvolvidos a
partir de uma diversidade de actividades de informação político-partidária
difundidas por intermédio dos mais variados meios e iniciativas de
comunicação;

4º - Um conhecimento comum de que «b» evocado por /p/ remete
- em certas circunstâncias e contextos específicos – para os conteúdos que
determinam a singularidade da instituição político-partidária através de algum
tipo de relação (correspondência, conexão ou analogia).
_______________________________
483 - CALVET, Jean-Louis - La production révolutionnaire, p. 35.
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Mas este conhecimento, que constitui uma espécie de mundo cognitivo
político-partidário comum, para nada serve se não for manifestamente
recíproco tanto à instituição, como aos espectadores do cartaz. Por outras
palavras: I e E têm de estar mutuamente consciencializados dos
conhecimentos de natureza linguística, política e cultural que cada um deles
apresenta. Caso contrário, a funcionalidade mnemónica dos significantes
ideológicos não se concretiza e o espectador, ou não consegue interpretar
o cartaz ou interpreta-o numa perspectiva estritamente literal. Significa este
aspecto que a eficácia do sistema de significação ideológica deverá estar
associada a uma situação comunicativa. Comunicação e informação são
dois conceitos referidos por Adriano Duarte Rodrigues484 para distinguir
os fenómenos que visam constituir ambientes cognitivos comuns (processos
informativos), daqueles que já se baseiam e pressupõem esses mundos
(estando assim relacionados com os mundos cognitivos mútuos). Por exemplo,
no discurso político-partidário, as acções de pedagogia, no âmbito das quais
a instituição adquire uma determinada singularidade, inscrevem-se em
processos informativos que têm por função o estabelecimento de mundos
cognitivos político-partidários comuns a I e E. Em contrapartida, as estratégias
de matraqueamento e de recordação por evocação veiculadas pelos já referidos
meios reminder, através dos significantes ideológicos, inscrevem-se em
estratégias de comunicação cuja eficácia pressupõe a existência desses mundos
cognitivos político-partidários comuns. É possível, então, concluir que a
eficácia mnemónica dos significantes ideológicos se alicerça em mundos
cognitivos político-partidários que não só têm de ser comuns a I e E, como
também mútuos.

O facto de a funcionalidade evocativa dos significantes ideológicos
assentar na existência de mundos cognitivos mútuos a I e a E constitui,
todavia, uma fonte inesgotável de problemas que produz reflexos na eficácia
do cartaz enquanto meio de comunicação. Efectivamente, os significantes
ideológicos só são eficazes se os mundos cognitivos comuns inerentes a
I e E se encontrarem manifestados do mesmo modo. Ora, esta situação
dificilmente acontece: como os mundos cognitivos são realidades
individualmente constituídas torna-se, portanto, improvável a comunidade
total de um mesmo ambiente cognitivo. Esta improbabilidade é tanto maior,
quanto mais amplo for o número de instituições político-partidárias e de
espectadores, cada um deles com os seus mundos cognitivos particulares,
tendo em conta o facto de o cartaz ser considerado um meio de comunicação
de massa. A juntar a este facto, encontram-se as dificuldades inerentes à

_______________________________
484 - RODRIGUES, Adriano Duarte - Dimensões pragmáticas do sentido, p. 109.
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manifestação recíproca desses mundos cognitivos comuns, isto é, ao que
I pensa que E sabe, pensa ou crê saber e vice-versa, ao que E pensa que
I sabe, pensa ou crê saber. Estas são duas dificuldades basilares que
determinam, decisivamente, o reconhecimento da funcionalidade mnemónica
dos significantes ideológicos.

8ª - Inventário dos significantes resultantes da apropriação do sistema de
expressão política

Já salientámos que os significados ideológicos não resultam apenas
de uma apropriação e transformação significante de signos inerentes ao
sistema do enunciado, mas também de signos cuja génese é já conotativa
e estão associados ao sistema de expressão política. Por outras palavras:
em determinadas circunstâncias, o signo evocativo do género cartazístico
pode ser transformado num significante ideológico.

Quando analisámos formalmente os significados relativos ao sistema
de expressão política, salientámos que eles resultavam da combinação
sintáctica de uma multiplicidade de categorias de expressão política, segundo
determinadas modalidades: a solidariedade, a implicação simples e a
combinação. Concluímos, igualmente, que o núcleo significante de um signo
típico do sistema de expressão política se localizava nas categorias de
expressão que estabeleciam entre si relações de solidariedade ou cuja
existência seria fundamental, no âmbito da significação do género. Se uma
dessas categorias desaparecesse ou, então, fosse alterada a natureza da
combinação sintáctica, a evocação do género adquiria instantaneamente
contornos distintos. Já o mesmo não se verifica com as categorias de expressão
política que não se integram nesse núcleo significante.  Este aspecto significa
que o signo típico do sistema de expressão política é de natureza complexa,
mas apresenta uma estrutura heterogénea constituída por um núcleo
significante, a partir do qual emerge a evocação do género, e um conjunto
de categorias de expressão política que visam enriquecê-lo semanticamente.
Ora, é precisamente devido a esta heterogeneidade estrutural que o signo
do sistema de expressão política pode ser apropriado e transformado numa
unidade significante do sistema de significação ideológica. Se o núcleo
significante do género cartazístico está intimamente associado ao sistema
de expressão política e à funcionalidade que lhe está subjacente, nada impede
que as restantes categorias de expressão política possam ser objecto de
uma apropriação significante, pois elas não participam na evocação do género,
mas, simplesmente, no seu enriquecimento. Esta particularidade possibilita-
-nos concluir que o signo do sistema de expressão política é tanto mais
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resistente à apropriação, quanto mais a sua estrutura significante for somente
constituída pelo seu núcleo. A partir do momento em que a sua estrutura
comporta outras categorias de expressão política que têm por função
enriquecer o «género cartazístico», imediatamente o signo fica vulnerável
a apropriações significantes, em virtude do facto dessas categorias poderem
integrar a dimensão significante do signo do sistema de significação
ideológica. Podemos então concluir que os signos do sistema de expressão
política só são transformados em entidades significantes inerentes ao sistema
de significação ideológica por ‘arrasto’, isto é, derivado ao facto de algumas
categorias de expressão políticas que constituem a sua dimensão significante
(mas não o seu núcleo) poderem integrar, simultaneamente, a dimensão
significante dos signos do sistema de significação ideológica.

Passamos a caracterizar este processo de ‘arrastamento’ a partir do
signo evocativo do «anúncio de iniciativa», devido unicamente ao facto
deste ser o signo inerente ao sistema de expressão política mais
frequentemente produzido (critério da exaustividade).

Anteriormente, demonstrámos que o signo evocativo de um «anúncio
de iniciativa» apresenta a seguinte estrutura:

/C2.15,b/ � /C2.19/ � /C2.7, a1/ � [⇔ (/C2.15,a/; /C2.8,a/; /C2.3,a/C.2.9,a1)]
→ «iniciativa política»

Na tabela nº 39 encontra-se explicitada a designação das diferentes
categorias de expressão política.

Tabela 39 - As categorias inerentes à
significação de um «anúncio de iniciativa»

As que se encontram destacadas a sombreado são aquelas que
constituem o núcleo significante do «anúncio de iniciativa». Estas categorias
(no âmbito da combinação sintáctica inerente a este tipo de signo complexo)
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são imunes a qualquer apropriação significante, visto que existem no
manifesto cartazístico unicamente para evocarem um significado que é típico
do sistema de expressão política. Em contrapartida, as restantes categorias
de expressão, porque não são essenciais para a evocação deste significado,
podem ser objecto de uma apropriação suplementar, de acordo com
determinados contornos e uma certa funcionalidade. Todavia, a partir do
momento em que se verifica esta apropriação, elas arrastam consigo a
globalidade do signo evocativo do «anúncio de iniciativa», visto que se
integram numa determinada articulação sintáctica e, portanto, não podem
ser separadas. O signo do sistema de expressão política é, consequentemente,
apropriado e transformado numa entidade significante precisamente pelas
categorias que não lhe são essenciais, isto é, pelas que se encontram num
plano acessório. Este fenómeno de arrastamento não é apenas específico
do signo evocativo de «anúncio de iniciativa», mas está inerente a todos
os signos do sistema de expressão política, exceptuando-se aqueles cujo
plano significante é exclusivamente composto pelo seu núcleo.

Se existem pelo menos três categorias de expressão política que não
se integram no núcleo significante do signo evocativo do «anúncio de
iniciativa», então elas podem transitar, enquanto unidades significantes, para
o sistema de significação ideológica. A única diferença reside na
funcionalidade. No sistema de expressão política elas existiam integradas
numa racionalidade funcional ao serviço da consagração de uma vocação
político-partidária. Já no sistema de significação ideológica são apropriadas
em nome da consagração de uma singularidade político-institucional. É
preciso, portanto, averiguar a maneira como elas contribuem para a edificação
dessa peculiaridade.

a - Classe C2.15, b – protagonistas que apoiam
Esta é uma classe que pertence à categoria dos protagonistas de

iniciativa. No âmbito do sistema de expressão política, a sua funcionalidade
estava associada à divulgação de um conjunto de sujeitos políticos (actores
ou instituições) que deveriam estar obrigatoriamente relacionados com a
concretização de uma iniciativa político-partidária. A partir do momento
em que esta classe transita para o sistema de significação ideológica, o
protagonista que apoia continua a estar associado à iniciativa política. Porém,
esta associação já não está relacionada somente com a sua realização, visto
que, no sistema de significação ideológica, o protagonista que apoia é
explorado por referência ao prestígio e à reputação política, cultural,
ideológica, institucional, etc. que metonimicamente pode evocar. A
apropriação desta classe de expressão política pelo sistema de significação
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ideológica é, então, perpassada por uma lógica de star system (estético,
social, político, etc.) pela qual a instituição político-partidária adquire, como
por um processo de osmose, a reputação e a celebridade inerentes a certas
personalidades e instituições. Esta é a lógica que ainda hoje está subjacente
à organização de grandes eventos político-partidários de natureza
assumidamente política, desportiva, recreativa ou cultural, em relação aos
quais a Festa do Avante, organizada pelo PCP, é um exemplo paradigmático.

b - Categoria C2.19 – o tópico político
Esta é uma categoria de expressão política extremamente importante

para a explicitação dos paradigmas que determinam a singularidade da
instituição político-partidária. Mais uma vez, destacamos a diferença de
funcionalidades subjacentes a esta categoria, conforme ela se integra no
sistema de expressão política ou no de significação ideológica. No primeiro
caso, a categoria dos tópicos está relacionada com os já referidos papel
de agenda ou com a finalidade de tradução: serve para publicitar determinados
conteúdos político-partidários destinados a certos segmentos da sociedade
política ou, então, que estão associados à ocorrência de certos acontecimentos
políticos. Porém, no âmbito do sistema de significação ideológica, a
funcionalidade da categoria dos tópicos altera-se. É apropriada e explorada
neste sistema de significação pelo facto de ser suficientemente evocativa,
numa perspectiva mnemónica, de alguns conteúdos que determinam a
peculiaridade partidária de uma determinada instituição política.

c - Classe C2.7, a1 – identidades verbais por extenso
Esta é a classe que se integra no âmbito da categoria das identidades.

Tal como se tinha verificado em relação ao sistema de expressão política,
é a categoria mais importante no sistema de significação ideológica. A sua
existência está associada a duas funções distintas: a de objectivação e a
de evocação.

Na função de objectivação, a categoria das identidades apresenta a
mesma funcionalidade que detinha no sistema de expressão política, mas
com uma amplitude muito mais abrangente: serve para impor um parentesco
político-institucional a todo um universo de significados ideológicos, evocado
pelos mais variados signos e formas significantes inerentes tanto ao sistema
do enunciado, como ao próprio sistema de expressão política. Contudo,
no âmbito deste sistemático e matraqueante trabalho de objectivação
institucional, a categoria das identidades adquire um estatuto suplementar,
numa fase posterior. A certa altura é uma entidade que, por si só, isto
é, isoladamente, é capaz de evocar a globalidade dos significados que
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determinam a vocação partidária e a singularidade da instituição política.
Se, numa primeira fase, a categoria das identidades era uma espécie de
rótulo, agora passa também a ser uma marca evocativa de um ‘imaginário’
político-partidário e, simultaneamente, uma espécie de estímulo programado.
Aparecendo, no espaço público, a marca, na sua vertente de estímulo
programado, é capaz de suscitar os mais variados comportamentos e emoções
político-partidárias (ódio, admiração, repúdio, júbilo, etc.), podendo estes
serem considerados estrategicamente adequados ou desadequados, conforme
contribuem, ou não, para a consolidação da própria singularidade da
instituição.

9ª - Particularidades inerentes aos significados ideológicos

Os significados típicos do sistema de significação ideológica são
caracterizados por uma especificidade que também é comum aos do sistema
de expressão política: apresentam uma natureza ambígua, evanescente,
nebulosa. Roland Barthes considera que o atributo que melhor os qualifica
é a latência - “o significado latente (é o caso de qualquer significado retórico)
tem caracteres originais que lhe são conferidos pelo lugar que ocupa no
conjunto do sistema: situado no termo do processo de conotação participa
dessa duplicidade constitutiva; com efeito, a conotação, em geral, consiste
em mascarar a significação sob uma aparência «natural», nunca se patenteia
sob as espécies de um sistema de franca significação; a conotação não
apela portanto para uma declarada operação de leitura”485.

A latência dos significados, o facto deles serem pouco codificados,
determina que não sejam interpretados ou, então, que o sejam de formas
distintas e, por vezes, contraditórias, pela massa global dos receptores, visto
que os signos conotados pertencem a sistemas de significação que apresentam
a particularidade de não se assumirem com uma significação explícita. A
partir do momento em que os signos suscitam a atenção do receptor, eles
suspendem a sua significação num ‘dar a entender qualquer coisa’, cujos
contornos substanciais deverão ser inferidos pelo próprio receptor. Neste
processo de inferência, reassumem uma importância decisiva, as
circunstâncias e os contextos subjacentes à produção sígnica, bem como
a existência dos tais mundos cognitivos mútuos, a partir dos quais os
interlocutores deverão saber, reciprocamente, que certos signos são explorados
numa perspectiva figurativa para evocar determinados significados
considerados institucionalmente pertinentes.

_______________________________
485 - BARTHES, Roland - O sistema da moda, p. 257.
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A latência dos significados conotados conduz a duas consequências
importantes:

a - No que diz respeito à eficácia do processo comunicacional, surgem
fortes probabilidades de as significações conotadas não serem
adequadamente interpretadas e, o que é mais grave, o mesmo
acontecer com a concretização dos objectivos e das razões político-
-institucionais que lhe estão subjacentes. Curiosamente, Barthes
não considera este facto de grande importância, pois se o signo
de conotação não é reconhecido e interpretado, o conjunto do
enunciado pela sua própria denotação, contínua válido, sendo,
então, a mensagem recebida e interpretada numa perspectiva literal,
isto é, a partir do sistema do enunciado. Porém, a sua real
especificidade não se inscreve nesse sistema de significação, mas
sim nos que são caracterizados por uma dinâmica conotativa,
pois é neles que se encontram as razões que determinam uma
produção discursiva com determinados contornos. Receber a
mensagem numa perspectiva literal constitui sempre uma
possibilidade; porém, dificilmente ela corresponde às reais
motivações que estiveram subjacentes à sua produção;

b - Do ponto de vista metodológico, o facto de os significados
conotados serem latentes dificulta a sua inventariação e análise,
uma particularidade que já tínhamos sublinhado aquando da análise
dos signos inerentes ao sistema de expressão política. Como
contornar, então, este problema? A melhor maneira é assumirmos
esta especificidade ambígua e nebulosa, considerando a  existência
dos significados conotados como sendo apenas da ordem do
provável. Esta probabilidade surge como o produto de um  conjunto
de contextos e de circunstâncias interlocutivas e de mundos
cognitivos comuns, reciprocamente pressupostos. Efectivamente,
é impossível demonstrar objectivamente um significado desta
natureza, estudando, por exemplo, a forma como os receptores
interpretam as mensagens inerentes a um sistema pautado por
uma dinâmica conotativa, tendo apenas por referência um código
linguístico, pois eles não as lêem, limitam-se a recebê-las e a
interpretá-las por inferência. Se por acaso as lessem, então os
signos apresentariam, exclusivamente, uma dimensão literal, o
que só acontece com os que apresentam um valor denotativo
e pertencem ao sistema do enunciado. Portanto, não pode haver
prova desses significados, mas apenas probabilidade.
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A probabilidade dos significados conotados não deverá ser entendida
como uma opção resultante da nossa incapacidade de os objectivar. Roland
Barthes considera, aliás, existirem processos segundo os quais eles poderão
ser inventariados486. Um deles consiste em averiguar a maneira como um
receptor, para além de receber a mensagem, consegue, mesmo assim,
descobrir-lhe uma ‘espessura’ significativa suplementar à que ela apresenta
num plano denotativo. O outro processo está relacionado com a própria
funcionalidade das mensagens conotativas. Considerando que a singularidade
das instituições político-partidárias (que, anteriormente, por razões
estritamente metodológicas, optámos por reflectir numa perspectiva agregada)
se alicerça num conjunto estruturado de significados ideológicos, então a
probabilidade desses significados serem evocados (independentemente de
serem reconhecidos e interpretados pelo espectador) deverá ser ponderada
em função da maneira como contribuem para  a edificar e consolidar. Será,
portanto, a partir do princípio da coerência que iremos inventariar os
significados de natureza ideológica. Um significado ideológico será tanto
mais provável de existir, quanto conseguirmos demonstrar que ele é pautado
por uma determinada funcionalidade, isto é, que ele está associado à
consolidação de uma singularidade político-partidária. Este aspecto é
importante, porque vai determinar que a análise dos significados ideológicos
não consista, somente, numa caracterização substancial, mas também numa
ponderação sobre a sua funcionalidade - parâmetro que se assume como
o factor responsável pela probabilidade da sua existência.

10ª - Inventário dos significados ideológicos

No recenseamento dos significados ideológicos concluímos ser possível
agrupá-los em determinadas categorias – que designámos por ‘modelos
semânticos’ –, pelo facto de apresentarem funcionalidades comuns. Apesar
de cada modelo semântico ser caracterizado por vários significados que,
do ponto de vista substancial, são distintos, numa perspectiva funcional
eles são semelhantes, pois contribuem da mesma forma para a edificação
de certos aspectos da singularidade da instituição político-partidária.

Os significados ideológicos que recenseámos, inscrevem-se em dois
grandes modelos: os de natureza cognitiva e os de especificidade perfomativa.

Os modelos de natureza cognitiva têm por função contribuir para
a edificação de uma singularidade político-partidária baseada em referências
político-culturais de natureza doutrinária, histórica e geográfica. Por sua

_______________________________
486 - BARTHES, Roland - Idem, p. 259.
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vez, os modelos de especificidade perfomativa estão relacionados com
princípios de acção e de interacção da instituição político-partidária quer
com a sociedade política, quer com outras instituições ou actores que integram
o corpo do campo político. São precisamente os contornos destes princípios
de acção e interacção que determinam algumas das diferenças simbólicas
entre partidos.

Tabela 40 - Os modelos cognitivos

Os modelos cognitivos são constituídos, principalmente, (critério da
exaustividade) por três tipos de significados ideológicos: os de paradigmas
doutrinários, os inerentes à história e os relativos à geografia.

Os «paradigmas doutrinários» são significados relacionados com
o conjunto de valores políticos, ideológicos, culturais, históricos, estéticos,
etc. que determinam a singularidade da instituição político-partidária.
Estes valores podem ser significados de duas maneiras: por denotação
(através de um discurso informativo de natureza doutrinária ou por um
discurso argumentativo e de esclarecimento de natureza reactiva) ou por
conotação. Neste caso, os «paradigmas doutrinários» podem ser evocados
através de slogans ou símbolos ou relembrados, indirectamente, através
dos significantes ideológicos, independentemente dos seus diferentes
contornos.

A «geografia» é um significado ideológico que está relacionado com
a associação da instituição a determinados países (por vezes
metonimicamente evocados: “Nem NATO [EUA], nem Pacto de Varsóvia
[URSS], independência nacional”487; “Nem Kissinger [EUA], nem Brejnev
[URSS], independência nacional!”488) Este significado está, portanto,
associado à evocação de um cosmopolitismo político a partir do qual a
instituição-partidária afirma a sua peculiaridade.

O cosmopolitismo pode ser explicitamente significado, numa
perspectiva denotativa, ou implicitamente evocado, em termos conotativos.
_______________________________
487 - NEM NATO NEM PACTO DE VARSÓVIA/INDEPENDÊNCIA NACIONAL. S.l., s.e.,

s.d., Offset. Arquivo: União Democrática Popular.
488 - AOC – NEM KISSINGER, NEM BREJNEV, INDEPENDÊNCIA NACIONAL!. S.l.,

AOC, s.d, Offset. Arquivo: Comissão nacional de Eleições.
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No primeiro caso, esse cosmopolitismo é evidente e está associado a posições
político-partidárias em relação a certos países. É o caso do cartaz do PPD,
já anteriormente referido, que apresenta e legitima a social-democracia, como
sendo uma doutrina existente nos países mais ricos da Europa; ou do cartaz
da UDP onde se encontra explicitada uma concepção geopolítica em relação
à qual o partido se posiciona:

“A NOSSA POLÍTICA ANTI-IMPERIALISTA
(...)
- Denunciemos a partilha do mundo pelas duas super-potências que
conduz às guerras de agressão e a uma 3ª guerra mundial.
- Aliança de Portugal com os países do 3º Mundo para se defender
da exploração e da agressão do imperialismo americano, do
imperialismo europeu e do social-imperialismo russo!
(...)
- Corte das relações com a Formosa, reconhecimento da República
Popular da China!
- Fortalecimento dos laços de amizade entre o povo português e os
povos da China, Albânia e Vietname!”489.

Em contrapartida, a evocação implicita do cosmopolitismo partidário
encontra-se patente, sobretudo, nos cartazes de anúncios de iniciativa, por
intermédio da divulgação dos protagonistas convidados que nelas participam
e que são metonímicos dos países em relação aos quais a instituição partidária
se posiciona: George Marchais (França), Vladimir I. Dolguih (URSS), Rodney
Arismendi e Carlos Altamariano (Chile), Paco Ibañez (Espanha), etc..

Por vezes, este cosmopolitismo evocado implicitamente é difícil de
averiguar e deverá ser descoberto a partir de uma análise metódica de todos
os signos de substância objectal ou cinésica, com o intuito de conferir até
que ponto eles se assumem como metonímias de determinados países. É
o caso, por exemplo, do adereço e do traje que conduzem a um subtil
estrangeirismo das personagens que são representadas iconograficamente.
Sobre este aspecto, confira-se o cartaz do PCP  representado na figura nº
23, no qual a grinalda de flores colocada na cabeça da mulher não se inscreve
nos hábitos vestimentares vigentes em Portugal. Com excepção para algumas
situações muito específicas (como é o caso do casamento, por exemplo),
a grinalda de flores na cabeça não é um adereço usual no nosso país, mas
é relativamente usual em festividades nos países nórdicos e nos de leste.

_______________________________
489 - UDP – UDP/ União Democrática  Popular. S.l., UDP, 1975, [Heliogravura], 63x90cm.

Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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Destaque também para a exploração de certos signos de substância cinésica
– patentes, sobretudo, nos cartazes do MRPP – que poderão ser concebidos
como metonímias hiperbolizadas de uma expressividade oriental, mais
concretamente chinesa.

Passemos agora para a evocação da «história». Uma certa tradição
ou reputação de acção político-institucional (ou um determinado período
histórico determinante para a singularidade político-partidária da
instituição) é evocada a partir de significantes de contornos sinedocais.
Numa perspectiva sinedocal, a globalidade do passado é reduzida a um
episódio (de luta, resistência, derrota, vitória, consolidação institucional,
etc.), a um momento celebrado ou repudiado em aniversário. A
peculiaridade da instituição fundamenta-se, então, numa cronologia
redutora de certos acontecimentos (figura nº 86). O mesmo acontece
com a referência a certos sujeitos que, como personalidades exemplares
(heróis ou mártires), podem ser exploradas como sinédoques, mais
concretamente, antonomásias490 das gentes anónimas que contribuíram
para a existência da instituição político-partidária dotada de uma
determinada singularidade.

Tabela 41 - Os modelos de perfomance político-partidária

Estes significados têm por função edificar uma singularidade ideológica
relacionada com determinados padrões de conduta político-partidária. Por
conduta político-partidária concebemos o conjunto de interacções que a
instituição partidária estabelece com os sujeitos que integram o corpo de
campo político inerente ao período imediatamente posterior ao pós 25 de

_______________________________
490 - Olivier Reboul concebe a antonomásia como uma espécie de sinédoque “que consiste

em designar uma totalidade ou uma espécie pelo nome do indivíduo considerado
seu significante”. Num cartaz editado pelo MSP, LUAR e MES, não obstante se afirmar
que Carlos Marighella foi “assassinado pelos fascistas brasileiros” ele é explorado
como uma antonomásia dos “patriotas brasileiros em luta contra o imperialismo”.
MSP, LUAR, MES - CARLOS MARIGHELLA/ “o dever de todo o revolucionário
é fazer a revolução”. S.l., MSP/LUAR/MES, 1974-1975, Offset, 59x42cm. Arquivo:
Biblioteca Nacional de Lisboa.
REBOUL, Olivier - Introdução à retórica, p. 122.
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Fig. 86: A afirmação da singularidade político institucional através de um «relato»
de contornos sinedocais, em que o episódio (a parte) evoca a história (o todo).
De forma a possibilitar que o leitor entenda os tais contornos sinedocais, reproduzimos
na íntegra as legendas (onde, aliás, é bem evidente a relação entre o todo e a parte)
que acompanham as imagens. Assim da esquerda para a direita e de cima para baixo:
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“1921-1956: O partido de Alex, Militão Ribeiro, José Gregório e Catarina conduz
a classe operária nas mais duras lutas pelo pão e pela liberdade.

1956-1961: Inicia-se o processo de degeneração do partido.

1961-1963: Consuma-se a traição. O que foi o partido da classe operária não é mais
do que um partido burguês para operários.

1964-1973: Os Marxistas-Leninistas retomam a bandeira, deixada cair na lama pelos
revisionistas.

1974-1975: No combate ao espírito de grupo e ao oportunismo, a luta pela reconstrução
do partido entra na sua fase final: a vanguarda da classe operária encaminha-se para
a sua unidade.

1975: A CLASSE OPERÁRIA VAI TER DE NOVO O SEU PARTIDO, guia e farol
do povo na luta pelo pão, pela terra, pela liberdade e pela independência nacional.
A bandeira com a foice e o martelo está de novo bem erguida!”

[PCP(r)] - 1921-1956: O partido de Alex, Militão Ribeiro, José Gregório e Catarina
(...). S.l., [PCP(r)], [1975], Offset, 86x60cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de
Abril.
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Abril: cidadãos, outras instituições partidárias, representantes de órgãos de
soberania, instituições sociais consideradas como passíveis de uma
intervenção político-partidária, no âmbito de uma concepção totalizante de
acção política, etc..

O «cooperativismo e voluntarismo» está associado a um
intervencionismo político-partidário de natureza positiva, podendo ser
significado denotativamente (“Apoio aos povos espanhol e chileno em luta
contra o fascismo! Apoio a todos os povos oprimidos e explorados pelo
imperialismo!; “Jornada de solidariedade com os trabalhadores espanhóis”491)
ou conotativamente, através das metáforas evocativas de um parentesco
político-partidário em relação àqueles que são ou devem ser ajudados e
apoiados (“Jornada de solidariedade com o povo irmão Timor”; “Os homens
das grandes companhias internacionais que exploram as riquezas do povo
angolano querem continuar a explorar e a enriquecer à custa do suor dos
nossos irmãos angolanos”492 – os sublinhados são nossos).

Saliente-se que este intervencionismo não é somente externo. Incide,
também, sobre a estrutura do próprio  corpo do campo político (“Reunir
amplas assembleias de massa para erguer os órgãos da vontade onde não
existam; (...)”493) e os sujeitos que o integram, apresentam a particularidade
de serem dotados de uma consciência política das suas necessidades e
problemas :“Os camaradas da LISNAVE já definiram em Setembro a táctica
que convém à classe operária: «Estaremos com o MFA sempre que ele
esteja connosco». (...)”494.

Este intervencionalismo político-partidário não deverá ser entendido
como uma espécie de assistencialismo, mas como uma forma de
protagonismo, através do qual o partido procura mediar ou influenciar
determinadas necessidades e expectativas políticas. Em complementaridade
a este significado, descobrimos o «militarismo de cruzada». Este significado

_______________________________
491 - UDP – UDP/ União Democrática  Popular. S.l., UDP, 1975, [Heliogravura], 63x90cm.

Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
LCI - JORNADA DE SOLIDARIEDADE COM OS TRABALHADORES ESPANHÓIS/
LCI. S.l., LCI, 1975, Offset, 70x50cm. Arquivo: Partido Socialista Revolucionário.

492 - FEML – JORNADA DE SOLIDARIEDADE COM O POVO IRMÃO TIMOR/FEML.
S.L., FEML, 1975, Offset, 68x48cm. Arquivo: Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo
Histórico.
MDP-CDE - angola: o povo no poder o poder ao MPLA/MDP/CDE. S.l., MDP-
CDE, 1975, Offset, 43x31cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

493 - MRPP - VIVAM OS ÓRGÃOS DA VONTADE POPULAR/ MRPP. S.l., MRPP, 1975,
Offset, 85x61cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.

494 - UDP – UDP/ União Democrática  Popular. S.l., UDP, 1975, [Heliogravura], 63x90cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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constitui o pólo negativo do «cooperativismo e voluntarismo». Se este
significado se encontrava associado a uma perfomance político-partidária
de natureza pró-activa, em relação a determinados segmentos da sociedade
política, dotados de uma consciência política relativamente às suas
necessidades e problemas, o «militarismo de cruzada» é igualmente um
significado inerente a um protagonismo político-partidário, em relação a
sujeitos que, não obstante serem dotados de uma consciência política, os
seus valores são incompatíveis com os que caracterizam a singularidade
ideológica do partido político. O «militarismo de cruzada» é, por excelência,
um tipo de significado relacionado com uma conduta militarista,  de ataque
ou de defesa, face a determinadas situações ou pessoas (“varrer os dirigentes
oportunistas conciliadores e traidores e eleger novos dirigentes para centralizar
regional e nacionalmente todos os órgãos de vontade popular”495), conduta
essa concretizada em nome de determinados valores político-ideológicos
(“não há via para o socialismo que não seja aquela que passa pela destruição
violenta do estado burguês e pela instauração da ditadura do proletariado
sobre a burguesia”496). Em termos conotativos, este significado é evocado
por uma ‘retórica do combate’ alicerçada num conjunto de metáforas baseadas
num certo culto do confronto (varrer os oportunistas; correr com os fascistas;
repressão sobre os reaccionários) e da vigilância (Alerta (...), vigilância
camaradas). Em complemento, enquanto os protagonistas político-partidários
atacam em nome da ‘libertação dos explorados e dos oprimidos’, o devir
dos inimigos só poderá ser o da derrota ou o do refúgio no oportunismo
ou na dissimulação, que deverá ser, a todo o custo, denunciada: “Que nenhum
português sério que apoie a revolução se deixe enganar. Os reaccionários
querem invadir Lisboa”497; “Aqueles que dizem à classe operária que vote
e não se preocupe com o resto são agentes da burguesia que querem cozinhar
tranquilamente as leis que convêm ao capital”498. Finalmente, a vitória
político-partidária está garantida  a priori. Não só não existem dúvidas
sobre os motivos e os contornos do confronto, como existe, igualmente,
um determinismo em relação ao desfecho: a unidade e a ofensiva só poderá
conduzir à vitória.
_______________________________
495 - MRPP - VIVAM OS ÓRGÃOS DA VONTADE POPULAR/ MRPP. S.l., MRPP, 1975,

Offset, 85x61cm. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
496 - UDP – UDP/ União Democrática Popular. S.l., UDP, 1975, [Heliogravura], 63x90cm.

Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
497 - MDP-CDE - a reacção não entrará em Lisboa/ é preciso cortar o caminho à reacção.

S.l., MDP-CDE, 1975, Offset, 45x34cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de
Abril.

498 - UDP- UDP/ União Democrática  Popular. S.l., UDP, 1975, [Heliogravura], 63x90cm.
Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
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A polaridade subjacente ao «cooperativismo e voluntarismo» e ao
«militarismo de cruzada» assenta numa característica comum: na
particularidade dos sujeitos políticos, com os quais a instituição político-
-partidária interage, serem dotados de uma consciência política conforme
ou díspar com os valores que determinam a singularidade das instituições
partidárias. É devido aos contornos desta consciência política que eles se
assumem como objecto de uma cooperação ou de um ‘extermínio’ político-
-institucional. Em contraste com esta particularidade, existe o
«assistencialismo» que se revela como o significado simétrico dos anteriores.

O «assistencialismo» é um significado ideológico relativamente
marginal no discurso político-partidário do período imediatamente posterior
ao pós 25 de Abril. Assenta no pressuposto de que os sujeitos e, de uma
forma geral, a globalidade da sociedade política, se encontram abaixo de
um limiar de consciência política. Esta situação é importante, pois permite
posicionar a instituição político-partidária como uma entidade prestadora
de serviços e não como um  partido político cuja singularidade é caracterizada
por determinados valores político-ideológicos. Este pareceu-nos ser o
posicionamento táctico adoptado pelo CDS, durante o período imediatamente
posterior ao pós 25 de Abril, quando a ideologia democrata-cristã foi objecto
de um antagonismo generalizado por parte da maioria das instituições político-
-partidárias posicionadas em quadrantes completamente distintos.

A destituição da consciência política associada ao «assistencialismo»
foi abordada parcialmente por Roland Barthes na mitologia do “Operário
Simpático”, aquando da análise que efectuou sobre o filme “Há Lodo no
Cais” de Elia Kazan, e na do “Pobre e do proletário”, sobre a cinematografia
de Charlie Cahplin499. Apesar de, no filme de Kazan, reconhecer em Marlon
Brando o arquétipo do proletário dotado de uma consciência política e de
uma vontade férrea,  a par de uma completa impotência para sozinho alterar
o status quo (ao ponto de a ele se submeter), Barthes descobre em  Charlot
o cinismo inerente à conduta do pobre obcecado pela sobrevivência - sendo
precisamente nesse aspecto que esta personagem é dotada de um latente
dramatismo revolucionário que pode ‘explodir’ a qualquer momento. Ao
contrário do ‘proletário’, o ‘pobre’ encontra-se encerrado sobre si próprio
numa luta quotidiana pelo prato de sopa. Sobrevive num estado de consciência
pré-política, na lassidão da sua própria fatalidade. Os seus ideais não
ultrapassam o nível das necessidades mais básicas: comida, cama e roupa
lavada. A eventual coincidência do pobre com o proletário, necessariamente

_______________________________
499 - BARTHES, Roland - “O pobre e o proletário” e “O operário simpático” in: Mitologias,

p. 34 e ss e 60 e ss.



455

Sistemas de significação do discurso político

dotado de uma consciência política da sua situação e devir, só ocorre
fortuitamente quando ambos são alvos da violência do poder instituído.
Ora, é por referência a este tipo de sujeitos, adormecidos politicamente
na premência das suas necessidades (que não são obrigatoriamente os pobres,
mas os necessitados) que se fundamenta o «assistencialismo», por intermédio
do qual a instituição político-partidária  adquire, sobretudo, um
posicionamento cívico (e já não político).

Salientamos o facto de que, subjacente a essa especificidade cívica,
a esse apoliticismo, se insinua, subtilmente, um desequilíbrio entre a sociedade
civil e a instituição partidária que nos faz lembrar os exemplos evocativos
do «imperialismo francês» patentes nas Mitologias, já não por intermédio
do negro que saúda a bandeira francesa, mas do professor branco que dá
aulas aos jovens negros ou da irmã de caridade que solicitamente dá uma
tisana a um árabe doente. A instituição político-partidária (à semelhança
da França, no caso da mitologia do «imperialismo francês») apresenta-se
como a única dotada de recursos que possibilitam satisfazer necessidades
e resolver problemas, pelo que o «assistencialismo» é configurativo não
só de um despojamento, mas, eventualmente, também da impossibilidade
das populações de solucionarem os seus próprios problemas.

Em termos denotativos, o «assistencialismo» é significado por um
discurso baseado na promessa ou no compromisso (“queremos responder”).
Já do ponto de vista conotativo, é evocado indirectamente através de
significantes ideológicos de contornos sinedocais e metonímicos. Esta
evocação indirecta está relacionada com a representação do pobre500 (que
contrasta com a representação do trabalhador, tão frequente no corpus de
análise) por intermédio daquilo que designámos por ‘adereços de indigência’:
a roupa de trabalho é substituída pelo trapo e o luto da viuvez e a ferramenta
(e a arma) pelo adereço metonímico da pobreza. É o caso da tigela e do
talher em relação à fome, e da muleta e da bengala no que diz respeito
à deficiência é à fragilidade. Do ponto de vista sinedocal, a fábrica, sinédoque
do espaço da produção, dá lugar ao adro da igreja, sinédoque do local
da esmola de caridade, e ao bairro de lata, à taberna e ao refeitório, sinédoques
do mundo da indigência.

_______________________________
500 - Actualmente, a evocação indirecta do «assistencialismo» já não se concretiza por

intermédio da representação do pobre e do necessitado, mas sim do político expert,
por intermédio de adereços que, de alguma forma, sejam metonímicos das suas
‘competências’: o computador portátil, a caneta, o telemóvel, o capacete, etc.. Por
outro lado, a representação isolada do líder, no âmbito de um estrelato político-partidário,
dá, progressivamente, lugar a uma representação grupal onde se encontra o líder e
a sua ‘equipa governamental’.
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IV – AS DIMENSÕES CONFIGURATIVAS
DO CARTAZ POLÍTICO-PARTIDÁRIO

Neste capítulo iremos reflectir sobre as especificidade de determinados
parâmetros, que designamos por ‘dimensões configurativas do cartaz político-
-partidário’. Demonstraremos como eles estão relacionados com a própria
especificidade do cartaz concebido como um meio de comunicação sui generis
que é dotado de duas características principais: apresenta uma dimensão
pública e espacial (o cartaz afixa-se, ou melhor, ‘fixa-se’ ao espaço público)
e o seu dispositivo expressivo é caracterizado por duas matérias - as imagens
e as palavras.

Os parâmetros configurativos do cartaz político têm por função
potencializar a eficácia do cartaz enquanto meio de comunicação. Nesta
perspectiva, eles existem para enfatizar a espacialidade do cartaz e para
possibilitar que as palavras sejam facilmente legíveis e as imagens  visíveis
e inteligíveis. Na realidade, os parâmetros de configuração nada têm a ver
com os  discursos que são veiculados pelo cartaz; visam somente que estes
sejam comunicados o mais eficazmente ao espectador. Daí estarem
intimamente relacionados com as particularidades do cartaz enquanto meio
de comunicação.

O facto destes parâmetros não estarem relacionados com a
especificidade dos discursos que são veiculados, mas serem essenciais para
a sua recepção e interpretação, conduziu-nos à decisão de colocar este capítulo
no fim do trabalho. Quisemos, com esta opção, enfatizar a existência de
uma clara diferença entre aquilo que é da ordem do discurso político-partidário
e o que está relacionado com a optimização das condições de recepção
e de interpretação.

A funcionalidade dos parâmetros de configuração, relacionada com
a optimização das condições de recepção e de interpretação dos discursos
veiculados pelo cartaz, constitui uma característica essencial que nunca deverá
ser descurada, sobretudo nas situações em que eles parecem subverter a
especificidade fonética das letras e a inteligibilidade das palavras, através
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da valorização de uma dimensão plástica (gráfica e iconográfica)501 que,
aparentemente, lhes atribui um cunho pictográfico. Por muito paradoxal
que nos possa parecer, esta plasticidade é somente aparente, pois, de um
ponto de vista estritamente configurativo, ela não visa subverter o regime
fonético das letras e das palavras, mas incrementar a sua legibilidade. A
emergência de uma plasticidade na escrita está patente, por exemplo, nas
diferenças cromáticas e gráficas relativas a determinadas palavras ou frases,
com o objectivo de as enfatizar no manifesto cartazístico. Seria um contra-
-senso se o resultado fosse inverso, uma vez que seria a inteligibilidade
do discurso veiculado pelo cartaz que seria afectada.

Vamos, porém, supor hipoteticamente que os parâmetros configurativos
podem afectar a especificidade abstracta e formal das letras, inerente ao
seu valor fonético e a dimensão pictórica das imagens, isto é, a legibilidade
do verbo e a inteligibilidade da ilustração. Esta situação não é tão absurda
como à primeira vista poderá parecer, já que descobrimos, no corpus de
análise, cartazes cujas letras e palavras são igualmente desenhos. É, por
exemplo, o caso da palavra “fascismo” representada como se fosse um
muro que um punho fechado derruba. Em situações como esta, certamente
que reconhecemos a existência de parâmetros configurativos no cartaz que
subvertem (ou relativizam) o regime fonético das palavras e das letras e
nele re-instituem uma dimensão visual que, anteriormente, era considerada
irrelevante. Mas este fenómeno não implica, obrigatoriamente, que os
parâmetros configurativos afectem a recepção e a inteligibilidade do discurso
que é transmitido pelo cartaz. Apenas significa que a inteligibilidade do
discurso também pode resultar de mutações ocorridas na própria natureza
das matérias expressivas, em que as palavras já não são totalmente palavras,
isto é, o seu registo não é, exclusivamente, o da legibilidade e as imagens
já não são somente ilustrações, pautadas por um regime da visualidade.

Com estas considerações introdutórias pretendemos enfatizar duas
ideias distintas:

a - Os parâmetros configurativos têm sempre por função enfatizar
a recepção (no caso específico do cartaz, a percepção) e a

_______________________________
501 - Sobre as relações da letra e da palavra com a imagem confira-se:

KRÜGER, Reinhard –“L’écriture et la conquete de l’espace plastique: Comment le
texte est devenu image” in: MONTANDON, Alain (Dir) - Signe/texte/ image. Meyzieu,
Césura, 1990, p. 13-62.
Verifique-se também alguns capítulos de  “A escrita do livro” de Maria Augusta Babo:
“O traço a letra e o desenho”; “O Livro do Desassossego, uma escrita sobre a escrita”
in: BABO, Maria Augusta –  A escrita do livro. Lisboa, Vega, 1993, Col. Passagens
(14), p. 91-102; 155-196.
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interpretação dos discursos veiculados através de duas matérias
expressivas principais: as palavras e as imagens. Quando esta
função não é concretizada, ou o é, mas deficientemente, então
a funcionalidade destes parâmetros é nula ou parcial;

b - Podem, porém, ocorrer situações específicas – em relação às quais,
a mais evidente está relacionada com a emergência dos designados
‘iconotextos’ (palavras ou letras que são, simultaneamente,
imagens) – que consideramos estarem relacionadas com a
emergência de uma matéria expressiva singular. Trata-se de uma
matéria expressiva resultante da simbiose das matérias inerentes
às palavras e às imagens. Em tais situações, a funcionalidade
dos parâmetros configurativos é exactamente a mesma daquela
que eles apresentam em relação às matérias expressivas de natureza
estritamente verbal ou iconográfica: enfatizar a percepção e a
interpretação dos sentidos que são veiculados através dessa nova
matéria expressiva.

Em relação aos parâmetros configurativos do cartaz, optámos por
concebê-los numa perspectiva semiótica como signos, passando a designá-
-los por ‘signos de configuração’. Objecto de uma manipulação intencional
por parte do emissor, os signos de configuração têm por meta a emergência
de determinadas reacções de natureza perceptiva e interpretativa por parte
do espectador. São, portanto, signos que desempenham um papel essencial
na maneira como o discurso político partidário é recebido (apreendido) e
interpretado pelo espectador.

As reacções suscitadas pelos signos de configuração são,
essencialmente, de duas ordens: a) – de natureza perceptiva, relacionada
com o reconhecimento da existência de um cartaz intimamente associado
a uma intencionalidade comunicativa e b) – de natureza interpretativa,
associada ao reconhecimento que o cartaz transmite uma mensagem dotada
de um grau mínimo de inteligibilidade.

Numa perspectiva sígnica, a dimensão significante dos signos de
configuração seria  composta pelos parâmetros configurativos (por exemplo,
a paginação, o caracter tipográfico, a dimensão das imagens, a existência
de certos grafismos, etc.) e os significados seriam as referidas reacções
suscitadas pelas variações ou manipulações intencionais desses parâmetros.

Salientamos o facto de os signos configurativos estarem associados
à singularidade do cartaz, enquanto meio de comunicação, pelo que o
predomínio de signos inerentes a certas matérias expressivas (imagens ou
palavras) não só conduz à emergência de certas reacções perceptivas e
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interpretativas específicas, como também a mutações na própria especificidade
do cartaz. Por exemplo, conforme o predomínio intencional de matéria
expressiva de natureza verbal ou iconográfica, assim o cartaz é objecto
de uma transmutação em ‘cartaz-jornal’ ou em ‘poster’, por exemplo.

Este capítulo é composto por duas partes distintas: A e B.
Em ‘A’ iremos especificar o que entendemos por signo configurativo.
Em ‘B’ procederemos a um inventário dos principais signos

configurativos subjacentes aos cartazes que constituem o corpus  de análise.
Cada um desses signos (por exemplo, os relativos aos tamanhos das letras)
está articulado em classes de configuração (neste exemplo concreto, seria
o caso da classe da medida), que, por sua vez, pertencem a certas categorias
(neste caso, a categoria dos signos de configuração inerentes à matéria
expressiva de natureza verbal). Se os signos de diferentes classes podem
combinar-se entre si  (uma letra pode ser minúscula, grossa e em itálico),
já o mesmo não acontece com os signos pertencentes a cada uma delas,
pois uma letra não pode ser, simultaneamente, grande e pequena.

Nesta parte inventariámos cinco categorias de configuração distintas:
a de paginação, que está relacionada com modalidades de articulação e
de combinação das matérias expressivas que constituem o manifesto
cartazístico; a categoria das letras e das palavras, associada aos signos de
configuração que afectam a percepção e a inteligibilidade das mensagens
veiculadas por palavras; a das imagens, constituída por  signos de
configuração cuja função está relacionada com a visibilidade e a
inteligibilidade das mensagens veiculadas por imagens e, por último, a
categoria do grafismo, através da qual se procura produzir efeitos perceptivos
em relação ao cartaz na sua totalidade, ou parcialidade.

IV.A - Génese dos signos de configuração
Concebemos os signos de configuração como estando associados à

especificidade do cartaz enquanto meio de comunicação, sendo, por isso
mesmo, díspares dos que estão relacionados com outros meios (jornal, livro,
panfleto, rádio, etc..). São signos que, em princípio, são independentes da
natureza das mensagens que o cartaz veicula (e que tanto podem ser de
natureza político-partidária, como religiosa, cultural, etc.). Estão
exclusivamente relacionados com a optimização das condições de percepção
e de interpretação dos discursos veiculados pelo cartaz, visando levar o
espectador à consciencialização da existência de mensagens resultantes de
uma determinada intencionalidade comunicativa e apresentando um certo
grau de inteligibilidade.
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Os signos de configuração são relativamente difíceis de recensear.
A sua existência é ‘evanescente’: eles ‘pairam’ por debaixo dos registos
escriturais e iconográficos e da maneira como se conjugam entre si, segundo
uma determinada ordem e regime. Por exemplo, a forma e o tamanho do
caracter tipográfico constituem duas classes de signos configurativos que
servem para enfatizar determinadas letras, palavras ou frases no cartaz. O
mesmo acontece com as cores, as dimensões das imagens e os grafismos.
Consideraram-se igualmente como signos configurativos a forma e a dimensão
do cartaz. O recenseamento dos signos deste tipo poderá ser virtualmente
ilimitado. Eles até poderão estar presentes na própria materialidade do papel,
nas técnicas de impressão utilizadas, etc.. O único limite a este recenseamento
consiste no facto de todos eles terem, obrigatoriamente, de se assumir como
unidades de significação configurativa, cujo sentido se caracteriza por um
determinado efeito perceptivo (quer sobre a existência do cartaz, quer em
relação a certas mensagens por ele veiculadas) que é intencionalmente
desencadeado pelo emissor (artista ou instituição político-partidária).

O facto de os signos de configuração apresentarem, principalmente,
uma funcionalidade fática não é impeditivo de que, em determinadas
circunstâncias, possam também concretizar outras funções linguísticas. As
diferenças no tamanho do caracter tipográfico das letras e das palavras podem
igualmente ser a expressão ‘tipográfica’ de uma certa atitude (importância,
desvalorização, desprezo, júbilo, etc.) do emissor (instituição político-partidária)
em relação aos sentidos (políticos) dos signos que são veiculados por essa
matéria expressiva. Assim, a par da função fática, os signos de configuração
podem também concretizar uma função emotiva, mesmo que possa ser difícil
averiguar, objectivamente, os reais contornos da projecção da subjectividade
do emissor no discurso. Este pormenor não invalida, todavia, que, nos signos
de configuração, a função fática seja a predominante.

Do ponto de vista semiótico, os signos configurativos apresentam
uma especificidade que é necessário ponderar. As variações de natureza
configurativa produzem efeitos que se traduzem numa consciencialização
da existência do cartaz ou de certos signos veiculados por determinadas
matérias expressivas. O seu estatuto sígnico é o do estímulo programado:
na óptica da instituição político-partidária ou do artista do cartaz, eles existem
unicamente com o objectivo de suscitar determinadas reacções perceptivas
(o que não significa que não possam produzir outros efeitos, embora estes
últimos não sejam considerados como ‘prioritários’). Estas reacções são
consideradas como o plano de conteúdo dos signos configurativos.
Subentende-se, neste aspecto, a existência de uma determinada
intencionalidade comunicativa caracterizada pela pretensão de produzir
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determinados estados perceptivos. Não obstante esse facto, não existe a
certeza absoluta de que os signos de configuração produzam, realmente,
os estados perceptivos pretendidos pela instituição político-partidária ou pelo
artista do cartaz. Explicando de outra maneira: as circunstâncias histórico-
-políticas (sucessão vertiginosa dos acontecimentos durante o período pós
revolucionário) e de comunicação (condições ‘artesanais’ e pouco
padronizadas, no que diz respeito a processos de produção) podem dificultar
a existência de uma cultura recíproca inerente à instituição político-partidária
e ao espectador, impedindo-os de conhecerem mutuamente o ‘significado
perceptivo’ de determinados significantes configurativos. É como se o
conteúdo transmitido por esses significantes configurativos permanecesse
como uma nebulosa de significados502, um conjunto de reacções perceptivas
possíveis, que se supõe serem suscitadas, mas em relação às quais não
se tem realmente a certeza que efectivamente o sejam. São precisamente
algumas dessas reacções perceptivas que se passarão seguidamente a
caracterizar.

IV.B - Inventário dos signos de configuração
Como os significados de configuração estão associados à especificidade

material do cartaz político enquanto meio de comunicação, então deverão
ser recenseados a partir de vários níveis de análise. Cada um constitui uma
categoria distinta de signos de configuração.

IV.B.1 - Dimensões configurativas inerentes à paginação
Esta categoria de configuração é constituída por signos cuja dimensão

significante está relacionada com a disposição do material expressivo no
manifesto cartazístico. Modalidades distintas de disposição deverão provocar
diferentes efeitos perceptivos, no que diz respeito à legibilidade e à
visibilidade do cartaz. Voltamos a salientar o facto de que estas disposições
são intencionais e conscientemente concretizadas pela instituição político-
-partidária e pelo artista, não obstante as disparidades em termos de efeitos
perceptivos que elas podem suscitar no espectador do cartaz.

De um ponto de vista fático, a paginação revela-se de importância
decisiva num plano externo e interno. Em termos externos, ela visa assinalar
a existência de um determinado cartaz, destacando-o e distinguindo-o de
todos os outros que com ele coexistem na parede. Curiosamente, neste plano,
a paginação concretiza uma acção semelhante a alguns grafismos, com

_______________________________
502 - ECO, Umberto - Tratado geral de semiótica, 2ª Ed.. São Paulo, Editora Perspectiva,

1991, Col. Estudos, p. 207.
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especial destaque para os relativos às molduras externas503. Por sua vez,
numa perspectiva interna, a paginação está relacionada com a disposição
do próprio material expressivo de forma a que a apreensão e a interpretação
das mensagens veiculadas pelo cartaz se façam o mais eficazmente possível,
tendo em conta circunstâncias consideradas adversas: recepção involuntária,
distraída, não disponível ou demasiado rápida, situada, por vezes, num nível
abaixo da consciência. Neste contexto, a paginação apresenta um papel fulcral
na enfatização dos materiais expressivos que veiculam certos signos, cujos
significados são considerados como constituindo uma espécie de grau mínimo
de informação político-partidária. Determinando a forma como o cartaz é
apreendido, isto é, quais os signos (ou blocos de signos) que deverão ser
apreendidos e interpretados primeiro, a paginação influi decisivamente na
inteligibilidade do cartaz.

IV.B.1.1 - Regimes de leitura
Esta questão da influência da paginação na inteligibilidade do cartaz

relaciona-se, por sua vez, com aquilo que designámos por regimes de leitura.
Com a paginação não se procura apenas enfatizar determinados blocos de
signos veiculados por certas matérias expressivas, mas, através dessa
dinâmica, impor determinados regimes de apreensão ou de ‘leitura’ do cartaz,
sendo que uns estarão mais adequados do que outros às já referidas
circunstâncias adversas de recepção. Sobre esta temática destacamos um
artigo de Gérard Blanchard, no qual o autor procura estabelecer uma
correlação entre determinados tipos de paginação e diferentes regimes de
‘leitura’504. Entre esses regimes, apenas interessam para a temática do cartaz,
os relativos à leitura fragmentada, inscrita naquilo que designa por ‘tipoleitura’
e os da leitura global, inscrita na ‘topovisão’, por serem os regimes de
leitura subjacentes aos tipos de paginação mais frequentes dos cartazes que
integram o corpus de análise. Curiosamente, tanto a ‘topovisão’ como a
‘tipoleitura’ estão relacionadas com os já referidos planos internos e externos
da paginação. A ‘topovisão’ é um regime de leitura que está associado à
apreensão e à consciencialização da existência do cartaz concebido como
um manifesto singular, isto é, como uma realidade significante,
independentemente dos sentidos políticos que efectivamente veicula. Pretende-
-se com este regime de leitura suscitar somente o impacto. As paginações
baseadas na ‘topovisão’ implicam uma gama ilimitada de variações nas

_______________________________
503 - Confira-se, mais à frente, IV.B.5 – Dimensões configurativas inerentes ao grafismo.
504 - BLANCHARD, Gérard – “La compaginación”, in: BLANCHARD, Gérard (Org.) –

La letra. Barcelona, CEAC, 1988, Col. Enciclopedia del diseño, p. 141-168.
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matérias expressivas de natureza verbal (formas caligráficas, medidas,
orientações, tipos de letras, etc.) e iconográfica (número de imagens e tipos505,
tamanhos, posições, etc.), para além de manipulações de ordem gráfica e
cromática.

Em complementaridade, a ‘tipoleitura’, associada à leitura
fragmentada506, está relacionada com o plano intrínseco da paginação.  Ao
contrário do que acontecia na ‘topovisão’, a paginação não visa somente
suscitar o impacto significativo de uma intencionalidade comunicativa, mas
também salientar determinados blocos de mensagens no manifesto
cartazístico. São dois os objectivos inerentes a esta paginação: por um lado,
procura-se proceder a uma hierarquização das diferentes mensagens no
manifesto cartazístico que, do ponto de vista de uma relevância adstrita
a uma intencionalidade comunicativa de natureza político-partidária, são
mais importantes que outras; por outro lado, tenta-se enfatizar algumas que
são consideradas como constituindo um nível mínimo de informação.
Verificamos, então, que nas paginações que se inscrevem no domínio da
‘tipoleitura’, no que diz respeito à variante da leitura fragmentada, existem
preocupações distintas das paginações que se inscrevem num regime de
‘leitura’ global, associado à topovisão. Desta vez, ao contrário de se pretender
suscitar apenas o impacto, a consciencialização da existência de um cartaz,
procura-se assegurar, logo numa primeira apreensão e o mais eficazmente
possível, uma determinada inteligibilidade (político-partidária). Esta
inteligibilidade vai-se consolidando à medida que o espectador se depara
com outros exemplares do mesmo cartaz.

No regime de leitura fragmentada, a interpretação do sentido
transmitido pelo cartaz não é analítica e progressiva (como acontece num
regime de leitura sequencial), mas fundada na apreensão de blocos de
mensagens que não precisam de estar próximos uns dos outros, nem
encadeados. Implica, por isso, um criterioso trabalho de paginação com
o objectivo de suscitar uma direccionalidade perceptiva, o que nem sempre

_______________________________
505 - HAAS, C.R. – A publicidade. Teoria e técnica. Lisboa, pórtico, Col. Direcção de

Empresas, (21), 2º Vol., p. 100-106.
506 - Blanchard considera que a tipoleitura é uma categoria que tanto se integra num regime

de leitura de natureza fragmentada, relacionado com uma apreensão parcelar de
determinados módulos de signos em detrimento de outros, como igualmente num
regime de leitura sequencial, relacionado com uma paginação que é típica do livro.
Neste caso, a disposição da matéria expressiva caracteriza-se pela sua unidade e
homogeneidade, influenciando a forma analítica, ordenada, sequencial, e reflectida,
diríamos mesmo disciplinada, como o receptor apreende e interpreta o sentido que
é transmitido.
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é fácil. Mas os resultados compensam o esforço, pois esta paginação
possibilita  uma maior mobilidade de circulação perceptiva do cartaz, estando
relacionada com um tipo de leitura acelerado, em bloco, baseado na apreensão
de fragmentos de textos, frases, palavras e de imagens. Salientamos que
a rapidez e a facilidade de percepção e de recepção das mensagens é tanto
maior, quanto mais a disposição dos blocos for regulada por um conjunto
de normas explícitas ou implícitas, cujo domínio, por parte da instituição
político-partidária como do espectador, deverá não só ser comum, como
também recíproco. É no âmbito desta normatividade que se constata uma
certa padronização na disposição dos diferentes blocos de mensagens no
manifesto cartazístico. Esta padronização é duplamente importante: não só
está adequada à especificidade modular do discurso veiculado pelo cartaz507

e, simultaneamente, às condições precárias que estão subjacentes à sua
apreensão, como também possibilita ao espectador, após um período de
‘aprendizagem’, concretizar com mais eficácia a tal ‘leitura rápida’, de forma
a apreender, quase que instantaneamente, as mensagens mais importantes
do cartaz.

IV.B.1.2 - Tipos de paginação
Não obstante os regimes de leitura a que estão associadas (fragmentado

ou global), constatámos que as paginações podem apresentar-se segundo
três tipos distintos: axial, sequencial e focalizado508. Cada um deles, que
deverá ser considerado como um padrão específico de composição, encontrou-
-se com maior ou menor frequência no corpus de análise. Na figura nº
87 apresentamos alguns cartazes exemplificativos desses padrões.

Na paginação de tipo axial, os signos que se assumem como o núcleo
significante do cartaz encontram-se tendencialmente agrupados num módulo

_______________________________
507 - A especificidade modular do cartaz está associada a critérios de disposição da matéria

expressiva no manifesto cartazístico. Constatámos que, na maioria dos cartazes que
integram o corpus de análise, o discurso se encontra estruturado em módulos ou
blocos demarcados uns dos outros, sobretudo através de artifícios de natureza gráfica
(é o caso da cor, do enquadramento por moldura, das dimensões, etc.) ou tipográfica
(tipos e tamanhos de caracteres).
A modularidade está relacionada com circunstâncias precárias inerentes à recepção,
possibilitando um tipo de leitura acelerado, “em bloco, não analítico, por elementos
ou letras, mas global por fragmentos de textos, agrupamentos de palavras, o que
propicia uma economia grande da deslocação dos olhos”.
BABO, Maria Augusta – “As implicações do corpo na leitura” in : UNIVERSIDADE
DA BEIRA INTERIOR (Ed.) –Biblioteca On Line de Ciências da Comunicação, http:/
/bocc.ubi.pt.

508 - JOLY, Martine - L’image et les signes. Paris, Nathan, 1994, p. 120-121.
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PCP - VOTA PCP/ POR UM PORTUGAL DEMOCRÁTICO A  CAMINHO DO
SOCIALISMO. Lisboa, PCP, 1975, Offset, 100x70cm. Arquivo: Arquivo Municipal de
Lisboa/Arquivo Histórico.
PRP-BR - grande comício/não às eleições/ sim à revolução socialista/ PRP-BR. S.l.,
PRP-BR, 1975, Offset. Arquivo: Comissão Nacional de Eleições.
CDS - AO EMIGRANTE TAMBÉM QUEREMOS RESPONDER/ CDS. S.l., CDS, 1975,
Offset, 65x85cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

Fig. 87: Os diferentes tipos de paginação. Da esquerda para a direita e de cima para
baixo: a paginação sequencial – PCP; a de tipo focalizado (numa perspectiva expressiva
estritamente verbal) - PRP-BR; e, por fim, a de tipo axial - CDS.
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localizado no seu centro geométrico. Em contrapartida, os restantes signos
existentes no cartaz têm por função salientar ou reforçar os que integram
o tal núcleo significante. Neste tipo de composição é como se os sentidos
transmitidos pelos signos que se localizam no centro do cartaz constituíssem
os já referidos níveis mínimos de inteligibilidade política do cartaz.

Na paginação de tipo sequencial, a disposição das mensagens está
relacionada com os padrões tradicionais de leitura de um livro ou de um
opúsculo. Numa perspectiva de optimização das condições de transmissão,
este sistema de paginação é o menos eficaz. A inteligibilidade das mensagens
transmitidas está dependente de uma apreensão progressiva e ordenada, que
é incompatível com as circunstâncias precárias de recepção. Esta é a
composição típica de alguns cartazes com a configuração de um jornal ou
de um panfleto, produzidos ao sabor do acontecimento histórico-político
e com uma afixação criteriosa em determinados locais de passagem: portões
de fábricas, estações ferroviárias e rodoviárias, etc..

Finalmente, na paginação de tipo focalizado, existem certas zonas
na superfície do cartaz (que não correspondem ao seu cento geométrico
– se assim fosse a paginação seria de tipo axial), nas quais se localizam
os diferentes blocos que determinam a sua inteligibilidade política. Este
é um padrão de composição que se pode considerar intermédio entre o
de tipo axial e o focalizado. De salientar, igualmente, que é este o padrão
de composição da maioria dos cartazes políticos do corpus de análise.

Na paginação focalizada verifica-se uma curiosa situação: parece que
os vários blocos de signos inscritos em determinadas áreas do cartaz estão
em concorrência entre si, para transmitir determinados sentidos.
Paralelamente, existem sempre infinitas possibilidades de os dispôr no
manifesto cartazístico, o que dificulta o reconhecimento dos que realmente
constituem o nível mínimo de informação que a instituição político-partidária
pretende transmitir. Constatou-se, porém, a partir da análise dos exemplares
que integram o corpus de análise, a existência de um número limitado
de modelos de disposição desses blocos, sendo que o mais frequentemente
utilizado consiste num ‘trinómio’ composto pelos blocos pertencentes aos
signos inerentes ao título (geralmente localizado na parte superior do cartaz),
à imagem principal (localizada no centro do cartaz) e ao símbolo político-
-institucional (disposto na parte inferior). Este modelo de disposição
encontrou-se numa substancial diversidade de cartazes produzidos pelas mais
variadas instituições político-partidárias em diferentes circunstâncias históricas
e com distintos recursos e processos de produção gráfica. Poderá arguir-
se que esta disposição se integra num tipo de paginação axial e não focalizada,
pois o que tende a ter mais impacto é o bloco inerente à imagem principal.
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Porém, não obstante a sua localização central, constatou-se que os sentidos
transmitidos pelos signos que integram as imagens principais não são os
mais importantes (não constituindo, portanto, o grau mínimo de informação
que é transmitida pelo cartaz). Nas paginações focalizadas, os significados
destes signos tendem, geralmente, a enfatizar ou a ilustrar, concretizando,
os sentidos transmitidos pelos signos integrados noutros blocos de mensagens
(nomeadamente, os relativos aos títulos), o que atribui à imagem o estatuto
de uma ilustração integrada numa relação de redundância. A situação seria
distinta se a imagem fosse constituída, exclusivamente, pelo símbolo da
instituição partidária, no âmbito de um cartaz integrado no género de
institucionalização, assumindo-se, então, como o bloco expressivo mais
importante, integrado numa paginação de tipo axial. Como tal só raramente
aconteceu, a funcionalidade da imagem principal é, sobretudo, a de suscitar
o impacto, a de dirigir a atenção do espectador para os signos que integram
os módulos relativos ao título e ao símbolo político-institucional ou a de
enfatizar os significados que lhes estão adstritos.

De salientar que as paginações focalizadas não necessitam,
obrigatoriamente, de se fundamentar numa conjugação de blocos de signos
suportados por matérias expressivas díspares (imagens e palavras). Também
foram inventariados cartazes exclusivamente constituídos por palavras, cuja
paginação é focalizada graças a disparidades tipográficas, cromáticas e
gráficas (por exemplo, molduras) que introduziram heterogeneidades
significativas de uma organização modular.

IV.B.2 - Dimensões configurativas inerentes às palavras
Os signos de configuração das palavras têm por função a produção

de efeitos perceptivos  relacionados com a consciencialização de determinados
blocos de texto, grupos de palavras, palavras isoladas ou, até mesmo, letras.

De um ponto de vista meramente tipográfico, poderemos considerar
que o sentido configurativo das unidades verbais resulta de um conjunto
de categorias de variação designadas por Gérard Blanchard como variáveis
visuais dos textos509. É o caso das variáveis de forma, de orientação, de
valor, de cor, de medida e de grão. Com excepção desta última, todas as
outras foram recenseadas nos cartazes que integram o corpus de análise.
Para além destas, descobrimos mais quatros variáveis suplementares: a de
tipo (de caracter), a da figuração, a da singularidade e a da posição.

_______________________________
509 - BLANCHARD, Gérard - “La compaginación”, in: BLANCHARD, Gérard (Dir.) –

BLANCHARD, Gérard (Org.) - La letra, p. 146.
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Antes de caracterizarmos a especificidade de cada uma destas variáveis
é necessário estabelecer duas considerações:

1ª - Do ponto de vista semiótico, cada uma delas deverá ser
considerada como uma classe de signos de configuração inerentes à matéria
expressiva de natureza verbal. No manifesto cartazístico, estas classes
poderão combinar-se entre si segundo uma determinada ordem. Porém,
se tivermos por base de referência a letra isoladamente, os signos inerentes
a cada classe são incompatíveis entre si. O seu valor resulta das relações
de oposição que estabelecem uns com os outros. Efectivamente, na classe
da orientação, uma letra apresenta uma disposição vertical, horizontal ou
diagonal, não podendo apresentar, simultaneamente, estas três orientações.
Em contrapartida, tendo por base de referência a mesma letra, a classe
da orientação pode combinar-se com a do tipo. Assim, independentemente
da orientação, a mesma letra pode apresentar um tipo específico: arial,
românico, gótico, etc.;

2ª - Como anteriormente referimos, Gérard Blanchard designa todas
estas classes por ‘variáveis visuais do texto’. Numa perspectiva estritamente
configurativa aplicada às letras e às palavras, consideramos que o termo
‘visual’ é impropriamente utilizado, visto que, na sua essência fonética,
as letras e as palavras deverão ser legíveis, mas não visíveis. A visibilidade
é uma situação incompatível com a legibilidade; surge a partir do momento
em que os significantes gráficos, dispostos de uma determinada maneira,
deixam de estar integrados num sistema de equivalências fonéticas para
suscitarem outros sentidos. Visibilidade e legibilidade são, portanto, duas
realidades opostas que encontram o seu núcleo no significante gráfico da
letra. Esta só é legível com a condição do significante gráfico ser evanescente.
A partir do momento em que a sua presença se impõe no processo
comunicativo, a legibilidade da letra tende a desaparecer: o espectador é
simplesmente confrontado com a configuração de determinados traços sem
ser capaz de descobrir a sua real equivalência fonética. É por isso que
Maria Augusta Babo defende que “se a legibilidade exige da letra a sua
transparência, a opacidade do legível permite o visível”510 e, ainda noutro
texto, “por contraditório que possa parecer, a leitura só é possível se a
letra perder a sua visibilidade”511. A propósito desta polaridade entre
visibilidade e legibilidade são suficientemente elucidativas algumas das

_______________________________
510 - BABO, Maria Augusta - A escrita do livro, p. 91.
511 - BABO, Maria Augusta – “As Implicações do Corpo na Leitura” in : DEPARTAMENTO

DE COMUNICAÇÃO E ARTES DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (Ed.)
– BOCC – Biblioteca On Line de Ciências da Comunicação, p.2.
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considerações que a autora faz  sobre Livro do Desassossego de Fernando
Pessoa:

“A maior parte dos fragmentos é formada por manuscritos com inúmeras
rasuras e correcções sem data. (...) Outros mistos, manuscritos e
dactilografados, com emendas à mão, mas sempre, em qualquer caso,
as rasuras, os acrescentos transformando texto num trabalho imagético
onde o traço deixa a sua invisibilidade sígnica para adquirir uma
visibilidade gráfica. O grafismo impondo-se tanto mais quanto maior
se torna liberdade de inscrição do movimento e da direcção da página:
escritos por todo o lado e em todos os sentidos, alguns bocados de
papel, porque de bocados de papel se trata, formam desenhos rendados
onde as palavras se sucedem, se sobrepõem, se encavalitam ou se
tornam ilhas minúsculas e negras na brancura amarelecida do suporte.
Estes enunciam antes o vazio, a incompletude frequente da própria
frase. (...)
Por outro lado, ainda, nalguns manuscritos, o preenchimento total do
espaço em branco transforma o texto numa obra plástica, dado que
a linearidade própria e condição mesma da escrita, se converte num
rodopiar deambulatório, numa deriva concêntrica que, envolvendo o
texto, o torna por isso inacessível.”512

(os sublinhados são nossos)

Esta extensa citação é interessante não só por ser ilustrativa da
incompatibilidade entre visibilidade e legibilidade, como também por
apresentar algumas classes de signos configurativos relativos à matéria
expressiva de natureza verbal. Estamos a referir-nos, concretamente, às classes
da orientação (“liberdade da inscrição do movimento e da direcção da página”;
a linearidade da escrita converte-se “num rodopiar deambulatório”) e da
posição (“desenhos rendados onde as palavras se sucedem, se sobrepõem,
se encavalitam”). Para completar todo este quadro da subversão da
legibilidade, só falta a classe da figuração patente no iconotexto, quando
a letra é, simultaneamente, um desenho.

Numa perspectiva estritamente configurativa, aplicada à matéria
expressiva de natureza verbal, defendemos a tese de que as classes dos
signos de configuração existem com o objectivo não só de enfatizar
determinados módulos de mensagens verbais, como também de facilitar
a sua apreensão e legibilidade que é, e não deveremos descurar este pormenor,
_______________________________
512 - BABO, Maria Augusta - A escrita do livro, p. 155-156.
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concretizada em circunstâncias precárias. Eles servem, então, para que o
espectador, se oriente no espaço do cartaz e apreenda, o mais fácil e
eficazmente possível, aquilo que realmente é importante. Nesta estrita
perspectiva configurativa, defendemos uma posição diferente da de Maria
Augusta Babo (e da de François Lyotard513): as disparidades de orientação,
de posição e de singularidade não visam estabelecer uma opacidade nas
mensagens verbais como acontece, no caso do Livro do Desassossego. Pelo
contrário, estas classes de signos configurativos existem para facilitar a
legibilidade de determinados módulos verbais, em detrimento de outros.
A sua funcionalidade é a de suscitar impacto e  de incrementar a legibilidade
de determinadas mensagens verbais. Certamente, que, nalgumas classes de
configuração, o incremento da legibilidade não é tão bem conseguido, pois
elas estão mais vocacionadas para a produção de impacto. Porém,
apercebemo-nos da interessante particularidade de que a existência de
determinadas classes configurativas vocacionadas, principalmente, para a
produção de impacto é sempre acompanhada, no manifesto cartazístico, por
outras que contribuem para o incremento da legibilidade. Por exemplo, no
âmbito da categoria dos signos configurativos inerentes às palavras,
verificámos esta particularidade na classe da posição (relacionada com
critérios de colocação dos diferentes módulos verbais), cuja existência
implicava, obrigatoriamente, a combinação de signos inerentes a outra classe
que, neste caso específico, era a da cor.

Resumindo a nossa posição em relação a esta problemática: a
funcionalidade subjacente a estas e outras classes de signos configurativos
é a de incrementar a eficácia da apreensão e da interpretação de determinados
módulos de mensagens verbais, que podem apresentar uma autonomia relativa
em relação a outros que são compostos pela mesma ou por outras matérias
expressivas. Note-se que, se estas classes de configuração não existissem
para incrementar a legibilidade (e não a visibilidade) de certos módulos
verbais, os signos configurativos que as constituem deixariam de apresentar
qualquer utilidade, pois a sua funcionalidade no manifesto cartazístico é
somente a de enfatizar a percepção (suscitar impacto) e a inteligibilidade
dos discursos transmitidos pelas palavras.

Existe, porém, uma classe de signos configurativos que se assume
como uma excepção em relação à tese que defendemos. Trata-se da classe

_______________________________
513 - “A visibilidade opõe-se à legibilidade, “enquanto o figural se opõe ao discurso pela

relação do traço com o espaço plástico.””
LYOTARD, François - Discours, figure. Paris, Klincksieck, 1971, p. 212, citado por:
BABO, Maria Augusta - Idem, p. 91.
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de configuração inerente à figuração. Nesta classe, as letras ou as palavras,
também são imagens. Assumem-se, simultaneamente, como significantes
gráficos significativos de uma oralidade e significantes visuais expressivos
de uma pictorabilidade. Por exemplo, uma palavra pode estar representada
como se fosse uma bandeira e a letra C como uma foice. A incompatibilidade
entre visibilidade e legibilidade é claramente assumida, impondo ao espectador
um trabalho de ‘vai e vem’ entre duas modalidades distintas de interpretação:
por um lado, o reconhecimento de formas, por outro, o reconhecimento
de sons. Mas, questionamo-nos até ponto é que esta incompatibilidade não
estará relacionada também com a produção de efeitos de natureza
configurativa, nomeadamente, a estranheza e a surpresa decorrentes do
reconhecimento de desenhos em letras e palavras (ou vice-versa)? Para além
deste aspecto, interrogamo-nos até que ponto a classe da figuração, em
relação à qual o iconotexto é o caso mais típico, não estará relacionada
com situações de transmutação da própria matéria expressiva que já deixou
de ser de natureza estritamente verbal, mas ainda não é totalmente
iconográfica?

IV.B.2.1 - Planos intrínsecos e extrínsecos
Antes de passarmos à caracterização das diferentes classes de signos

de configuração das palavras é preciso salientar que a sua acção se pode
desencadear em dois planos distintos: um é de ordem intrínseca e o outro
é de ordem extrínseca.

Num plano intrínseco, os signos de configuração actuam no interior
do próprio módulo verbal, salientando determinadas letras, palavras ou frases
que o constituem. Neste plano (onde, por exemplo, se constatam variações
existentes em palavras compostas com caracteres de tamanhos distintos ou
cores diferentes), a acção dos signos de configuração desenvolve-se com
vista à enfatização de determinados sentidos transmitidos por certas palavras
ou frases, ou de sons inerentes a algumas letras, o que determina que os
blocos verbais sejam caracterizados por um certo grau melódico e rítmico.
Será interessante (mas tal não se inscreve no âmbito do nosso trabalho)
averiguar até que ponto a melodia ou a ritmicidade poderá estar relacionada
com uma oralidade político-partidária, isto é, com a maneira como certas
palavras deverão ser pronunciadas na esfera pública no âmbito de
determinadas iniciativas políticas, como é o caso da manifestação ou do
desfile político. Neste caso, os signos configurativos assumem-se como a
tradução de uma oralidade política previamente existente na esfera pública
e que é registada no manifesto cartazístico como se este fosse um suporte
mnemónico ou, ao contrário, este é concebido como uma pauta criada
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unilateralmente pela instituição política, com o objectivo de suscitar uma
espécie de ‘coro político-partidário’? Voltaremos a abordar mais
detalhadamente este assunto aquando da caracterização de algumas categorias
de variação configurativa.

Do ponto de vista extrínseco, os signos configurativos têm por função
destacar certos módulos verbais em vez de outros. É nesta perspectiva que
eles são essenciais para enfatizar as mensagens verbais que se integram
no tal nível mínimo de informação que a instituição político-partidária
considera imprescindível transmitir.

IV.B.2.2 - As classes de signos configurativos inerentes às palavras
 Na tabela nº 42, encontram-se sistematizadas as diferentes classes

de signos configurativos e os respectivos signos que as constituem. Como
é óbvio, todas elas foram inventariadas a partir dos exemplares que integram
o corpus de análise, passando-se de seguida à caracterização da sua génese.

Tabela 42 - As classes e os signos de configuração inerentes às palavras

IV.B.2.2.1 - Forma
Esta classe de configuração é composta pelas oposições entre letras

maiúsculas e minúsculas. Como é óbvio, esta polaridade deverá ser encarada
numa perspectiva configurativa que é distinta do quadro gramatical de
utilizações das letras maiúsculas e minúsculas.

Num plano extrínseco de análise, isto é, referente às relações entre
os diferentes módulos verbais, a opção pela composição de determinadas
palavras ou frases em letras maiúsculas e outras em minúsculas parece-
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-nos estar relacionada com a pretensão de enfatizar determinados fragmentos
de textos, palavras ou letras, em vez de outros. Esta é também uma
característica subjacente a todas as classes de configuração, com excepção
da de figuração.

Do ponto de vista intrínseco, a dicotomia entre maiúsculas e minúsculas
no mesmo bloco verbal apresenta, também, uma especificidade configurativa,
na medida em que visa captar a atenção do espectador para determinadas
palavras cujo sentido político-partidário se considerará nuclear (figura nº 88).

No plano intrínseco de análise, a dicotomia entre letras maiúsculas
e minúsculas constitui um fenómeno curioso, cujas implicações não nos
parecem ser apenas de ordem configurativa: porque é que, no mesmo módulo
verbal, determinadas palavras ou letras apresentam uma forma tipográfica
distinta das restantes? E se estas variações fossem a tradução gráfica de
determinadas acentuações vocais, que nada têm a ver com o valor fonético
das palavras que está linguisticamente consagrado? Problematizando de outra
maneira: e se as mutações na forma das letras e das palavras fossem
configurativas de modalidades paralinguísticas associadas a modos específicos
(isto é, de natureza político-institucional) de entoação das palavras514? Ou,
em complemento, estas mutações fossem igualmente a expressão de uma
‘tonalidade’ vocal relacionada com a atitude da instituição político-partidária
perante determinados sentidos políticos transmitidos pelos signos que
constituem o bloco verbal? Nesta perspectiva, os efeitos de sentido resultantes
das variações de forma poderiam estar inscritos numa funcionalidade
linguística distinta da de natureza fática. Uma funcionalidade emotiva, na
medida em que elas contribuiriam para exprimir uma determinada atitude
da instituição político-partidária relativamente àquilo que transmite. Esta
é uma situação que também se descortinou nas classes configurativas de
valor, de tipo e de cor.

Existe, todavia, um outro modo de considerar as variações de forma
numa perspectiva intrínseca, que está relacionada com a problemática da
oralidade político-partidária já anteriormente mencionada.

_______________________________
514 - Nesta problematização inspirámo-nos nas teorias paralinguísticas de G.L.Trager (1958),

segundo as quais é possível descortinar, numa interacção comunicacional, elementos
vocais que são geradores de efeitos de sentido associados à forma como as palavras
são pronunciadas. A nossa hipótese consiste em ponderar até que ponto os diferentes
signos de configuração podem significar a maneira como algumas palavras de
determinadas frases são entoadas de um modo específico.
TRAGER, G.L. – “Paralanguage: a first approximation”, in:  Studies in Linguistics.
S.l., s.e., 1954, (13) p. 1-12, citado por LITTLEJOHN Stephen – Fundamentos teóricos
da comunicação humana, p. 111.



475

As dimensões configurativas do cartaz político-partidário

PCP - comício com a presença de ÁLVARO CUNHAL/ Apresentação dos CANDIDATOS
COMUNISTAS pelo distrito de Setúbal. S.l., PCP, 1975, Offset, 61x43cm. Arquivo: Partido
Comunista Português.
UDP - A REFORMA AGRÁRIA COMEÇA PELA OCUPAÇÃO DOS LATIFÚNDIOS
PELOS ASSALARIADOS! / UDP. S.l., UDP, 1974-1975, Offset, 30x42cm. Arquivo: União
Democrática Popular.

Fig. 88: Dois cartazes onde está patente a acção da classe configurativa da forma,
neste caso, numa perspectiva intrínseca.
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É certo que a composição em maiúsculas (ou minúsculas) de
determinadas palavras de uma certa frase pode ser significativa da atitude
da instituição em relação aos significados que elas transmitem (função
emotiva). Volta-se, porém, a problematizar novamente: e se esta composição,
ao invés de ser indiciática de uma ‘subjectividade’ político-partidária,
constituísse a tradução de uma ‘acentuação’ relacionada com a maneira
como o espectador deverá pronunciar a frase que lê (enfatizando vocalmente
as palavras que são compostas por maiúsculas ou vice-versa)? Em tal situação
é como se se verificasse o registo de uma oralidade política que é
institucionalmente determinada; de uma oralidade que a instituição político-
-partidária gostaria que fosse proferida pelo próprio espectador na sociedade
política.

Salientamos que esta ‘acentuação’ apresenta implicações na emergência
de uma ‘ortopedização’ (político-partidária) do próprio corpo. A maneira
como o espectador deverá pronunciar/recitar determinadas palavras ou frases
políticas implica a disciplinarização, mais o menos explícita, dos órgãos
de fonação. Esta disciplinarização conduz à necessidade de considerar o
corpo como um ponto de ancoragem ao exercício da sua modelação515.
Redescobre-se, numa perspectiva estritamente político-partidária, o princípio
da ginástica revolucionária516, a modelação colectiva dos corpos presente
não só no gesto (tão obsessivamente representado a nível iconográfico),
mas igualmente no canto do hino a um só voz, na cantilena político-partidária
e, até mesmo, na entoação semi-hipnótica do slogan durante o comício
ou a manifestação. Os signos configurativos da classe da forma (mas,
igualmente, os relativos às classes de valor, cor e tipo) implementam, então,
no manifesto cartazístico, a consciência de uma cadência, de uma
musicalidade, de uma ritmicidade, no fundo a consciência de uma sonoridade
de índole político-partidária.

_______________________________
515 - Sobre este aspecto da modelação do corpo - nomeadamente dos órgãos de fonação

– destacamos, com especial ênfase, o filme My Fair Lady realizado por George Cukor
na década de 60 .
O slung londrino magistralmente interpretado por Audrey Hepburn é transformado
numa pronunciação correcta à custa da repetição e da modulação da própria acção
de falar - autêntica ‘ginástica’ vocal imposta obsessivamente pelo austero Professor
Higgins, reputado especialista em fonética (“The rain in Spain stays mainly in plain”).
O que é interessante neste filme consiste no facto de se estabelecer uma clara correlação
entre a ‘domesticação’ do aparelho vocal e a ginástica de condicionamento do corpo
subjacente ao comportamento de uma dama. Uma lady não só deve falar
apropriadamente, como deve comportar-se como tal. Este comportamento ‘domesticado’
está patente na forma como se senta, anda, pega numa chávena de chá, etc..

516 - TACHAKHOTINE, Serge – “El secreto del éxito de Hitler: la violência psíquica”
in: MORAGAS, M. de (Ed.) - Sociologia de la comunicación de masas ,p. 172.
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IV.B.2.2.2 - Medida
Os signos de configuração inerentes a esta classe baseiam-se na

oposição entre tamanhos distintos de letras. Conforme a heterogeneidade
dos tamanhos. assim determinados blocos verbais são enfatizados em vez
de outros.

Gérard Blanchard é da opinião de que os tamanhos podem afectar
a legibilidade das letras e a interpretação do sentido das palavras inerentes
a determinados blocos verbais. Como a área do cartaz é limitada, a opção
por caracteres de grande dimensão em relação à mesma largura da linha,
origina frases mais curtas ou, então, com uma disposição mais aglomerada.
Subjacente a esta concepção, encontra-se a tal dicotomia entre legibilidade
e visibilidade. O tamanho, afectando a legibilidade das letras e a
inteligibilidade do sentido transmitido pelas palavras, instaura um regime
de visualidade, provocando um efeito de surpresa ou de estranheza no
espectador. Voltamos, todavia, a salientar que a vocação dos signos
configurativos associados a matérias expressivas de natureza verbal tem
sempre por função facilitar a apreensão e a leitura que é feita em
circunstâncias difíceis: por exemplo, o cartaz não só deve ser reconhecível
a uma distância considerável, como também ser suficientemente legível.
Daí que os signos configurativos relativos ao tamanho, mais do que
subverterem a legibilidade das mensagens, tenham precisamente a função
oposta. A gradação e a  heterogeneidade de tamanhos está, então, relacionada
com a enfatização de determinados módulos verbais em detrimento de outros,
no âmbito de uma paginação relacionada com um regime de leitura
fragmentado (figura nº 89). Esta paginação apresenta algumas semelhanças
com a que existe nos jornais, nomeadamente no que diz respeito à interacção
entre ante-títulos e títulos das notícias.

IV.B.2.2.3 - Orientação
Os signos configurativos inerentes a esta classe podem ser de dois

tipos, conforme incidem na própria forma das letras ou das palavras, ou
na sua disposição no manifesto cartazístico, tendo por referência a linearidade
horizontal da escrita. No primeiro caso, estamos na presença de uma variação
caligráfica ou tipográfica que incide na dicotomia entre a disposição vertical
ou inclinada (por exemplo, a disposição em itálico). Tal como se verifica
com as classes de forma e de medida, também a de orientação visa, numa
perspectiva extrínseca, salientar determinados módulos verbais. São signos
de configuração que estão, portanto, relacionados com a instauração de níveis
de apreensão e de legibilidade do cartaz político, no âmbito de um regime
de leitura fragmentada. Por sua vez, num plano intrínseco, não descortinámos
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PCP - COMÍCIO em MOSCAVIDE/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. Lisboa,
PCP, 1975, Offset, 65x48cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
FSP, MDP-CDE, MES, PCP- POVO MFA/ PELO AVANÇO DO PROCESSO
REVOLUCIONÁRIO/ FSP,MDP-CDE, MES, PCP. S.l, FSP, MDP-CDE, MES, PCP, 1975,
Offset, 49x68cm. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 89: As diferenças de tamanhos de caracteres estão relacionadas com a instauração
de disparidades entre módulos verbais, cuja apreensão e leitura são consideradas
prioritárias.
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qualquer signo de configuração relacionado com a orientação de palavras
e de letras. Parece, assim, que a vocação destes signos é, essencialmente,
de ordem extrínseca. Já no segundo caso, referente aos signos de configuração
relacionados com as várias disposições das palavras no espaço do cartaz,
foi recenseada uma quantidade significativa de exemplares de cartazes com
colocações na vertical ou na diagonal de frases, palavras ou letras (figura
nº 90).

A ruptura com a disposição linear e horizontal da escrita alfabética
característica das culturas ocidentais produz impacto. Surpreendido pela
disposição não convencional das frases, palavras e letras, o espectador
apercebe-se da presença do cartaz. O problema está em saber até que ponto
a legibilidade se mantém. Poderemos, então, considerar que os signos
configurativos são dotados de uma determinada eficácia, que se avaliará
a partir da maneira como as reacções perceptivas suscitadas estão relacionadas
com o incremento da legibilidade das mensagens veiculadas por uma matéria
expressiva de natureza verbal. Por exemplo, descobrimos determinadas
orientações dos blocos verbais, como é o caso da disposição na vertical,
que apresentam implicações negativas na legibilidade das palavras e da
letras. Com isto não se sustenta o facto de que tal disposição vertical se
traduza numa perda total da legibilidade. Apenas se considera esta disposição
relativamente incompatível com as condições precárias de recepção das
mensagens do cartaz. Já o mesmo não acontece com a disposição em diagonal,
que, apesar de subverter a horizontalidade linear da escrita, não oferece
grandes problemas em termos de legibilidade. Para além disso, do ponto
de vista extrínseco, apresenta a vantagem de salientar os blocos verbais
dispostos em diagonal em relação aos que estão paginados num plano
horizontal.

Ainda no que diz respeito às variações de disposição em diagonal,
é possível descortinar alguns efeitos suplementares de sentido que não são
apenas de especificidade configurativa. Martine Joly517 ao considerar que
a orientação das linhas apresenta uma determinada significação, classifica
as ascendentes oblíquas para a direita como significativas de um dinamismo
expressivo e as oblíquas descendentes como expressivas de uma sensação
retractiva. Optámos, porém, por relativizar estas significações: no caso
concreto do cartaz político, tais associações só poderiam apresentar algum
valor se estivessem clara ou tacitamente codificadas (o que foi impossível
descortinar com rigor) ou se se encontrassem estipuladas objectivamente
nalgum documento editado pela instituição político-partidária (por exemplo,

_______________________________
517 - JOLY, Martine – L’image et les signes, p. 108.
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PCP - COMÍCIO/ 58º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE OUTUBRO/ PCP. S.l.,
PCP, 1975, Offset, 69x50cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
UDP - COMÍCIO/ UNIR E ORGANIZAR O POVO PARA COMBATER O FASCISMO
E CORRER COM OS FALSOS AMIGOS/ UDP. S.l., UDP, [1975], Offset, 67x47cm.
Arquivo: União Democrática Popular.

Fig. 90: As variações de orientação em termos da disposição das mensagens verbais
no espaço do cartaz, tendo por referência a disposição linear e horizontal da escrita:
a disposição na vertical e na diagonal de sentido ascendente.
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num livro de estilo) e fossem, simultaneamente, reconhecidas pelo espectador
do cartaz. Ao invés de se procurar ser tão específico com os efeitos de
sentido decorrentes das disposições diagonais de natureza ascendente ou
descendente, preferimos ser menos ambiciosos e considerar que elas
apresentam, simplesmente, implicações de natureza configurativa,
relativamente à forma como o manifesto cartazístico é percebido e as frases,
palavras e letras são lidas. Quaisquer outros sentidos que tais disposições
possam evocar, julgamo-los demasiado ambíguos e nebulosos para serem
claramente identificados e reflectidos.

De salientar, finalmente, que os signos de configuração inerentes à
classe da orientação podem suscitar no espectador uma sensação de ritmo,
que tem a sua origem a partir  do momento em que o cartaz se conjuga
com outros exemplares, de forma a criar um painel Exemplifica-se este
aspecto com alguns cartazes do PRP-BR (excluídos, todavia, do corpus
de análise por dificuldades de datação rigorosa) que são ilustrativos por
um lado, da exploração lúdica em torno do tipo e da medida do caracter
tipográfico e, por outro, da orientação (horizontal ou diagonal) das palavras,
cujo tamanho pode, por vezes, ultrapassar o limite de cada cartaz (figura
nº 91).

IV.B.2.2.4 - Valor
A matéria expressiva de natureza verbal não é pautada, por variações

configurativas em termos de forma (letras maiúsculas/minúsculas), medida
(tamanho) e orientação, mas também por aquilo que designámos por ‘valor’.
A percepção do cartaz e a legibilidade de alguns módulos verbais que
constituem o manifesto cartazístico dependem de determinados signos de
configuração que produzem efeitos de sentido decorrentes do facto de as
letras poderem ser compostas, tipograficamente, com caracteres grossos ou
finos, lineares ou cheios, sublinhados ou não.

À semelhança das classes de forma e medida, do ponto de vista
intrínseco, isto é, no interior dos próprios blocos verbais, as variações de
valor tipográfico entre palavras que constituem uma frase ou entre letras
que integram uma palavra poderão ser significativas da atitude da instituição
político-partidária em relação à transmissão verbal de certos conteúdos
políticos (função emotiva), tal como anteriormente se explicou em relação
à classe da forma. O mesmo se poderá supor no que diz respeito ao facto
de os signos configurativos inerentes à classe de valor produzirem, também,
efeitos de sentido que remetem  para a evocação de uma determinada
ritmicidade, relacionada com a maneira como o espectador deverá entoar
determinadas palavras ou frases na esfera pública. A confirmar-se esta
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PRP-BR - A REVOLUÇÃO TRIUNFARÁ. S.l., PRP-BR, s.d., Offset, 62x43cm, in: A
Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa, 1994, p.
33. Arquivo: Câmara Municipal de Tomar.
PRP-BR - UNIR/REVOLUÇÃO SOCIALISTA. S.l., PRP-BR, s.d., Offset. Colecção: Isabel
Alves/Ernesto de Sousa.
PRP-BR - ORGANIZAR/REVOLUÇÃO SOCIALISTA. S.l., PRP-BR, s.d., Offset.
Colecção: Isabel Alves/Ernesto de Sousa.

Fig. 91: Os cartazes do PRP-BR, autênticas composições gráficas em torno do slogan  “Unir,
Organizar, Armar”. Estes cartazes são ilustrativos do funcionamento de diversos signos
de configuração verbal inscritos em classes distintas: forma, medida, valor e cor. Os signos
configurativos são explorados com o objectivo de suscitar impacto, mas também para acentuar
graficamente palavras ou determinadas letras, como se essa acentuação fosse a condição
necessária para a expressão de uma determinada cadência rítmica que se descortina a partir
do cartaz isolado e se intensifica com a sua conjugação com outros exemplares. Sobre este
aspecto destaca-se, como paradigmático, o exemplar intitulado “ORGANIZAR”.
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suposição, a escrita do cartaz é uma escrita que, se bem que seja alfabética,
está associada a uma certa oralização, a uma determinada recitação político-
-partidária.

IV.B.2.2.5 - Cor
De um ponto de vista estritamente configurativo, as variações de cor

subjacentes aos blocos verbais não se estruturam tendo por referência o
círculo cromático, mas o critério do predomínio. O regime de funcionamento
subjacente à classe da cor actua a partir de uma relação de contraste em
relação a um cromatismo padrão, isto é, em relação a uma cor predominante,
independentemente do seu valor no círculo cromático. Por outras palavras:
os efeitos de sentido configurativo de natureza cromática não resultam do
facto de se verificarem determinadas oposições cromáticas, por exemplo
de natureza complementar  (do tipo azul/laranja)518, mas sim a partir de
contrastes em relação a predominâncias cromáticas que são explorados para
enfatizar determinadas frases, palavras ou letras. Este critério de utilização
da cor conduz a que, numa dimensão configurativa, exista uma infinidade
de possibilidades de aplicação cromática, desde que se respeite o critério
do contraste de cor.

Se, numa perspectiva meramente configurativa, qualquer cor pode
ser explorada, desde que se inscreva na tal relação de contraste com a
dominância cromática existente nos outros blocos verbais, nas restantes
palavras que constituem uma frase ou, ainda, nas letras que constituem
uma palavra (figura nº 92), então parece-nos que a selecção das cores é
totalmente arbitrária, no sentido de que qualquer uma pode ser utilizada
para produzir uma variação de tipo configurativo. Indepentemente desta
particularidade, salientamos que a funcionalidade configurativa das cores
tanto se pode concretizar numa perspectiva extrínseca como intrínseca. No
primeiro caso, a cor enfatiza determinados módulos verbais no âmbito de
um regime de leitura fragmentada. Por sua vez, numa perspectiva intrínseca,
a enfatização cromática de algumas palavras pode produzir variações de
sentido relacionadas com as já referidas atitudes da instituição político-
-partidária face àquilo que transmite ou com a cadência e a musicalidade
subjacentes à entoação de determinadas palavras. Neste aspecto, os signos
_______________________________
518 - “Desde a época de Newton, adopta-se em física, a formulação que cores complementares

são aquelas cuja mistura produz o branco. (...) Excluindo-se o verde puro, todas as
demais cores simples são complementares uma da outra formando os seguintes pares:
vermelho e azul esverdeado, amarelo e anil, azul e laranja”.
PEDROSA, Israel - Da cor à cor inexistente. Brasília, Editora Universidade de Brasília,
1982, p. 18.
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MRPP - GRANDE COMÍCIO/ QUE CAMINHO SE ABRE À CLASSE OPERÁRIA?/
MRPP. Lisboa, MRPP, [1975], Offset, 65x49cm. Arquivo: Partido Socialista.
PCP - com o PCP na Unidade para bater a reacção/ PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÊS. Lisboa, PCP, 1974, Offset, 98x68cm. Arquivo: Arquivo Municipal de
Lisboa/Arquivo Histórico.

Fig. 92: Numa perspectiva configurativa, as variações cromáticas podem incidir em
dois planos distintos: num plano extrínseco (cf o cartaz do MRPP), visam destacar
determinados blocos de signos verbais no manifesto cartazístico; num plano intrínseco,
a cor salienta certas palavras (ou até mesmo letras) no âmbito do mesmo bloco.
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de configuração cromática desempenham as mesma funções dos que se
integram nas classes de forma, medida e valor.

IV.B.2.2.6 - Figuração
A existência desta categoria deve-se ao facto de se terem constatado

cartazes em que as letras ou as palavras surgem ao mesmo tempo como
a representação iconográfica de determinados objectos, gestos, etc. (figura
nº 93). Designámos este fenómeno por iconotexto.

O facto de as letras e das palavras poderem assumir-se,
simultaneamente, como imagens é significativo da transmutação da matéria
expressiva do cartaz, cuja especificidade já não é exclusivamente de natureza
verbal, mas também ainda não é totalmente de tipo iconográfico. Nesta
perspectiva, se os iconotextos produzem impacto, suscitando a surpresa e
a curiosidade do espectador (isto é, contribuindo para a consciencialização
da existência do cartaz relacionada com uma determinada intencionalidade
comunicativa), o seu contributo, no que diz respeito à visibilidade e à
legibilidade dos blocos expressivos que constituem o manifesto cartazístico,
é assaz ambíguo. Efectivamente, como é que o iconotexto incrementa a
legibilidade de um determinado bloco expressivo, se ele é composto por
palavras que também poderão ser reconhecidas pelo espectador como figuras
e vice versa, como pode incrementar a inteligibilidade das figuras se elas
também podem ser lidas, enquanto palavras ou reconhecidas como letras
que apresentam um valor fonético? Talvez seja precisamente a partir desta
ambiguidade estrutural que os signos inerentes à classe da figuração adquirem
as suas maiores potencialidades.

A particularidade de as letras e de as palavras poderem assumir-se,
igualmente, como imagens relaciona-se com a coexistência de dois sistemas
semióticos distintos: o legível e o visível. Segundo Pierre Fresnault-Duruelle519,
o sistema legível é caracterizado por um plano orientado linearmente, no
qual cada letra não tem necessidade de ser olhada para ser lida. A legibilidade
só se verifica na condição do traço que constitui o significante gráfico da
letra ser considerado evanescente, tal como já anteriormente referimos. A
apreensão da forma da letra, isto é, a sua dimensão estritamente visual
(e já não legível), tende a verificar-se, sobretudo, em casos de línguas
estranhas em que o leitor, ignorando o valor fonético das letras e o sentido
das palavras, se limita a encarar a sua forma caligráfica e a sua disposição

_______________________________
519 - FRESNAULT – Deruelle,Pierre – “Métaphores/Métamorphoses/Figurabilité” in:

FRESNAULT – Deruelle,Pierre; URBAIN, Jean Didier (Coord.) – Langages: lettres
et icônes. Paris, Larousse,, Set. 1984, 19ª ano, (75), p.56 e ss.
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GDUP - 28 Setembro/ o fascismo não passou/ o fascismo não passará/ GDUP. S.l., GDUP,
1974, Offset, 97x67cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da
Cultura’94/Electa, 1994, p. 98. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
PCP - GRANDE COMÍCIO CAMPO PEQUENO/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS.
Lisboa, PCP, 1974 Offset, 70x49cm. Arquivo: Partido Comunista Português.
MPD-CDE - Vota MDP/CDE. S.l., MDP-CDE, [1975], Offset, 62x148cm. Arquivo: Centro
de Documentação 25 de Abril.

Fig. 93: Exemplos de cartazes em que as palavras e as letras também são imagens. Alguns
dos cartazes mais ilustrativos deste efeito integram-se nas campanhas de dinamização
cultural do CODICE (MFA), dos quais se destacam “A Sentinela do Povo” de João Abel
Manta e  “A Revolução em Marcha” de Artur Rosa, este último ilustrado na figura nº 7.
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no papel. À medida que, progressivamente, se vai familiarizando com os
códigos que regulam as equivalências entre traços e sons, começa a deixar
de consciencializar, exclusivamente, a dimensão visual das letras, para se
centrar, também, no seu valor fonético (o espectador transforma-se em leitor:
já não olha para as letras, mas começa a lê-las no sentido de as soletrar),
até apreender somente a palavra que elas formam. Ora, a emergência da
imagem na letra ou a transformação da palavra em imagem, provoca mutações
nas suas especificidades: elas deixam de ser lidas para passarem a ser vistas
como formas, obrigando a que o olhar volte a ser resolicitado para a disposição
dos contornos e dos traços, como acontecia nas primeiras fases de
aprendizagem da língua.

A figuração da letra responsável pela emergência dos iconotextos,
produz consequências tanto a nível verbal como iconográfico. Neste último
caso, o iconotexto está associado a uma preocupação de se fazer coincidir
as formas gráficas das próprias letras com as configurações dos motivos
que se pretendem ilustrar: a forma curva da foice com a letra ‘C’ da sigla
‘PCP’; o gesto de votar cuja configuração corresponde à letra ‘V’ da palavra
‘votar’. Todo este processo é tanto mais conseguido, quanto melhor se fizer
concordar a configuração da forma caligráfica da letra com a forma do
motivo que se pretende representar. Constatamos, em todo este processo,
a existência de uma dinâmica metafórica, pois, para que o iconotexto funcione,
é preciso que a configuração do significante gráfico da letra seja, de alguma
maneira, semelhante à configuração do significante iconográfico do motivo
representado.

O iconotexto também pode incidir na palavra, mas, neste caso, perde
a tal dimensão metafórica subjacente à figuração da letra. Concebida como
um bloco compacto, a palavra é objecto de um conjunto de intervenções
iconográficas que têm por função conotar, positiva ou negativamente, os
significados por ela transmitidos. É nesta medida que, num cartaz de João
Abel Manta relativo à aliança Povo/MFA (patente na figura nº 7), a sigla
‘MFA’ se encontra representada como se fosse uma muralha protectora do
povo português. Já a palavra ‘fascismo’ do cartaz do GDUP (confira-se
de novo a figura nº 93) é figurada como sendo um muro que se desintegra
sobre a acção de um murro.

Não obstante todas estas acções de figuração das palavras e das letras,
é necessário não descurar o facto  de que o sentido transmitido pelo iconotexto
não é, exclusivamente, de natureza iconográfica. Complementarmente à
‘pictoralização’ das palavras e das letras, é preciso não esquecer os sons
e os sentidos que elas transmitem foneticamente, sentidos esses que só serão
plenamente reconhecidos a partir de um trabalho de interpretação do
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espectador, através do qual ele deverá conseguir reconhecer, no âmbito das
configurações iconográficas, letras e palavras com sons e sentidos
linguisticamente consagrados. Verifica-se, então, como que um regresso ao
universo da escrita alfabética, no contexto do qual, os significantes
iconográficos recuperam a sua evanescência e perdem, como por um acto
de magia, a capacidade de representarem uma multiplicidade de motivos.
As ilustrações são definitivamente substituídas pelas letras e pelas palavras.
Mas, só pelo facto destas serem o resultado de uma manipulação iconográfica
consciente e voluntária, existe sempre a possibilidade de um regresso ao
domínio da representação: o iconotexto impõe, então, ao espectador um
permanente trabalho de interpretação em ‘vai e vem’: do fonetismo em
que as palavras são lidas e as letras soletradas, para o pictografismo em
que as mesmas palavras e letras são vistas e reconhecidas e vice-versa.

IV.B.2.2.7 - Tipo
Os efeitos de sentido configurativo dos signos que se integram nesta

classe estão relacionados com variações relativas ao tipo de caracter
tipográfico (românico, gótico, arial, etc.) que, numa perspectiva intrínseca,
incidem sobre letras ou palavras subjacentes a um determinado bloco verbal
e, num plano extrínseco, estão relacionadas com o estabelecimento de
disparidades perceptivas entre diversos blocos. Nesta perspectiva, estes signos
apresentam a mesma funcionalidade dos que são inerentes às classes
configurativas de forma, medida e valor.

No corpus de análise, constatámos uma elevada heterogeneidade de
tipos de letra que nos pareceu ser indiciática de circunstâncias e modalidades
específicas de produção dos cartazes políticos, durante o período pós
revolucionário. A substancial disparidade de tipos de letra, a variedade (por
vezes involuntária) de tamanhos, a existência de letras ‘escantilhadas’ ou
carimbadas e o espaçamento heterogéneo entre elas, por vezes, até mesmo,
a sua espessura (relevo) ou profundidade (cunhagem), são parâmetros
indiciáticos de regimes de produção cartazística distintos relacionados, por
sua vez, com a utilização de várias técnicas de impressão (por exemplo,
a tipográfica e a serigráfica) e com a mobilização de diferentes recursos
materiais e humanos pelas instituições político-partidárias.

IV.B.2.2.8 - Posição
No corpus de análise, recenseou-se um cartaz do MDP-CDE no qual

duas palavras inerentes ao mesmo bloco verbal se sobrepunham parcialmente
(figura nº 94). Este exemplar levou-nos à necessidade  de conceber uma
classe adicional de signos de configuração das palavras: a classe de posição.
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MDP-CDE - GRANDE COMÍCIO/ UNIDADE DO POVO VITÓRIA DA DEMOCRACIA/
MDP/CDE. Lisboa, MDP-CDE, 1975, Offset, 51x70cm, in: A Cor da Revolução. Lisboa,
Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa, 1994, p. 78. Arquivo: Biblioteca Nacional
de Lisboa.

Fig. 94: A sobreposição parcial de palavras.



490

O Cartaz Partidário em Portugal (1974-1975)

Curiosamente, do ponto de vista configurativo, mais do que facilitar a
legibilidade do bloco verbal, a sobreposição contribui, decisivamente, para
o salientar. A sua função é, essencialmente, a da produção de impacto.
A legibilidade desse bloco verbal não é assegurada por esta classe de
configuração, mas sim por intermédio da classe configurativa da cor. Este
aspecto significa que ela é explorada, principalmente, para atrair a atenção
do espectador para a existência do cartaz político ou para determinados
blocos verbais, independentemente das mensagens que transmitem. A
legibilidade desses mesmos blocos resulta da acção de outros signos de
configuração inerentes a outras classes, o que implica que a classe da posição,
no que diz respeito ao signo da sobreposição, necessite de estar articulada
com signos de outras classes, em relação às quais a da cor nos parece
ser a mais importante.

De salientar, também, que as palavras, ao invés de se sobreporem
umas às outras, também se podem sobrepor às imagens. Tais sobreposições
deverão ser ponderadas por referência a um quadro de relações da palavra
com a imagem, em que o sentido que esta transmite é determinado pelo
que é veiculado através das palavras. A sobreposição dos blocos verbais
nas imagens está, portanto, relacionada com uma objectivação dos sentidos
inerentes às imagens. Voltaremos a este assunto quando abordarmos o estatuto
das imagens no cartaz político520.

IV.B.3 - Dimensões configurativas inerentes às imagens
Tal como se verificou em relação aos signos de configuração das

palavras, também os signos inerentes às imagens podem ser estruturados
segundo determinadas classes de configuração iconográfica. A sua existência,
no manifesto cartazístico, provoca efeitos de sentido configurativo
relacionados quer com a percepção (tomada de consciência da existência
da imagem), quer com a interpretação dos sentidos que transmite. Como
se pode verificar, a funcionalidade dos signos configurativos inerentes às
imagens é a mesma dos signos relativos às palavras. A única diferença
reside nas disparidades das matérias expressivas: os signos de configuração
das palavras têm por função enfatizar determinados blocos verbais e facilitar
a sua legibilidade; por sua vez, os signos de configuração inerentes às imagem
visam salientar a visibilidade de determinadas imagens e facilitar a sua
inteligibilidade.
_______________________________
520 - A este propósito, confira-se, no âmbito das classes de configuração inerentes às imagens,

a classe de relação: IV.B.3.6 - Relação.
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Na tabela nº 43, encontram-se sistematizadas as classes de signos
configurativos inerentes às imagens que foram mais frequentemente
exploradas nos cartazes que integram o corpus de análise.

Tabela 43 - As classes e os signos de configuração inerentes às imagens

IV.B.3.1 - Medida
Na dicotomia entre imagens de grande e pequena dimensão, descobrimos

uma correlação com a natureza dos sentidos que elas transmitem. Geralmente,
as imagens de pequena dimensão estão relacionadas com a significação da
identidade visual da instituição político-partidária. Por sua vez, as imagens de
maiores dimensões tendem a ser meras ilustrações dos sentidos políticos
transmitidos por determinados blocos de palavras. Nesta perspectiva, elas não
servem somente para suscitar impacto, mas também para reforçar ou ilustrar
alguns dos vários sentidos transmitidos verbalmente, precisamente os que
constituem o grau mínimo de informação política que a instituição político-
-partidária considera essencial veicular, atendendo às circunstâncias precárias
em que a recepção do cartaz é concretizada. Em relação a este aspecto poderão
ocorrer interessantes situações de incongruência configurativa, pois, no manifesto
cartazístico, podem existir signos de configuração verbal que salientam
determinados blocos de palavras e, simultaneamente, imagens que reforçam
os sentidos transmitidos por outros totalmente distintos dos anteriores. Em casos
com este, ou a paginação é de tipo focalizado ou então, a imagem, ao enfatizar
um determinado bloco verbal, cujo sentido não se integra no tal grau mínimo
de informação que a instituição político-partidária pretende transmitir, provoca
disparidades na recepção e na interpretação do cartaz.

IV.B.3.2 - Número
Exceptuando os cartazes pertencentes ao género de institucionalização

ou ao de agitação, raro é o cartaz constituído somente por uma única imagem.
No caso dos cartazes de institucionalização, a imagem tende a resumir-
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oremúN sairáv/saud/amU
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-se à identidade iconográfica (símbolo) ou verbo-iconográfica (logotipo)
da instituição partidária. Já no referente ao cartaz político de agitação, a
imagem ilustra uma determinada temática política transmitida por alguma
mensagem verbal.

De uma forma geral, os cartazes do corpus de análise são compostos,
maioritariamente, por duas imagens de tamanhos distintos: uma, de dimensão
significativa, explorada para suscitar um determinado impacto ou para
enfatizar o sentido transmitido por algum módulo verbal; e outra, de pequenas
dimensões, utilizada para veicular uma identidade institucional. Quando esta
composição não se verifica, a imagem de grandes dimensões caracteriza-
-se pelo próprio símbolo ou pelo logotipo da instituição política.

As imagens de pequenas dimensões são de extrema importância no
cartaz. Se as de maior tamanho são exploradas para suscitar impacto ou
para ilustrar os sentidos transmitidos por um determinado bloco de palavras,
é nas de pequenas dimensões que reside o núcleo significante que impõe
uma inteligibilidade institucional a todas as mensagens transmitidas no
manifesto cartazístico. Quer isto significar que as imagens de pequenas
dimensões apresentam uma fraca eficácia do ponto de vista configurativo,
mas o seu contributo é decisivo para a significação de uma determinada
institucionalidade.

IV.B.3.3 - Disposição
Nesta classe de configuração iconográfica, os signos estão relacionados

com padrões de colocação das imagens no manifesto cartazístico, partindo-
-se do pressuposto que a variação da sua posição produz efeitos de sentido
configurativo inerentes à apreensão e à inteligibilidade. Em relação a esta
classe de configuração foi difícil descortinar algum padrão de disposição
das imagens. O que constatámos foi uma grande heterogeneidade nas
composições dos cartazes no que concerne à sua colocação. Paralelamente
a este facto, foi-nos difícil especificar a natureza dos efeitos de sentido
configurativo, resultantes da inserção de uma imagem na parte superior,
central ou inferior do cartaz. O que nos apercebemos foi de uma tendência
para conceber o cartaz a partir dos módulos relativos aos títulos e às imagens
principais de grandes dimensões, dispondo-se os restantes nos espaços que
ficaram livres. Esta opção conduziu a que a colocação desses restantes
módulos verbais e iconográficos, bem como a sua configuração, sobretudo
no que diz respeito ao tamanho e à forma, fosse afectada pelo tamanho
dos módulos relativos ao título e à imagem principal, devido à particularidade
de as dimensões do cartaz serem limitadas ou estarem previamente
estabelecidas. Tal facto favoreceu a ocorrência de situações de sobreposição
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de alguns módulos verbais nos relativos às imagens principais. São situações
que certamente apresentam uma influência decisiva na percepção do cartaz
e no reconhecimento fácil e imediato dos módulos verbais e iconográficos
mais importantes, isto é, dos que transmitem uma quantidade mínima de
informação, a partir da qual o cartaz adquire um certo grau de inteligibilidade
considerado conveniente pela instituição político-partidária.

IV.B.3.4 - Predomínio
Subjacente a esta classe de significação configurativa está o pressuposto

de que o predomínio de uma certa matéria expressiva (palavras ou imagens)
pode afectar a forma como o cartaz é apercebido e interpretado pelo
espectador. A dificuldade está, contudo, em delimitarmos concretamente quais
os efeitos de sentido configurativo, decorrentes de um manifesto cartazístico
predominantemente composto por mensagens veiculadas por palavras ou
por imagens.

A classe do predomínio também é importante por outras razões que
não apenas as de natureza configurativa. O predomínio de uma determinada
matéria expressiva  no manifesto cartazístico produz implicações decisivas
na especificidade do cartaz enquanto meio de comunicação, cuja génese
é composta por um equilíbrio entre matérias expressivas de natureza verbal
e iconográfica. A partir do momento em que uma prevalece sobre a outra,
o cartaz transfigura-se, respectivamente, em poster, nos casos em que existe
um predomínio da imagem sobre a palavra ou em cartaz-jornal, ou cartaz-
-panfleto, nas situações em que se verifica um predomínio das palavras
sobre as imagens.

A génese do cartaz político-partidário, enquanto poster, radica numa
pictoralidade política maioritariamente centrada no culto do líder, na ilustração
da utopia ou na representação de uma história partidária de natureza mais
ou menos mítica.

A ilustração do líder confunde-se com o ideólogo representativo do
paradigma ideológico que fundamenta a singularidade político-ideológica
da instituição partidária (Lénine, Mao Tsé Tung, etc.). Nestes posters de
idolatração, os blocos de mensagens verbais, quando existem,  transmitem
um sentido biográfico ou doutrinário mais ou menos evidente. Por sua vez,
tanto na representação da utopia, como na ilustração de um episódio histórico,
o poster remete para duas ordens distintas de temporalidade: o futuro e
o passado. Se, em relação ao futuro, a ilustração é considerada como uma
imagem de antecipação de uma situação política idealizada, no que diz
respeito ao passado ela incide na representação de determinados episódios
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da história da instituição político-partidária que contribuem para a consagração
da sua peculiaridade ideológica. Relativamente a este passado arcaico,
historicamente fundamentado, mas simbolicamente cultivado num imaginário
político-institucional, descortina-se a figura do herói, ou do herói-mártir
inscrito, mais ou menos explicitamente, na história do partido: Catarina
Eufémia, José Dias Coelho, Ribeiro Santos, Germano Vidigal, Militão Ribeiro,
José Gregório, etc..

Passamos agora para a transfiguração dos cartazes em cartazes-jornal
ou em cartazes-panfleto, em consequência do facto de, no manifesto
cartazístico, se verificar um predomínio de matéria expressiva de natureza
verbal. Se, do ponto de vista da classe configurativa do predomínio, não
existe qualquer distinção entre o cartaz-jornal e o cartaz-panfleto, eles
divergem, porém, em relação a outros parâmetros, como é o caso do tamanho
e das modalidades de impressão (impressão na frente ou, simultaneamente,
na frente e no verso).

Antes de procedermos à caracterização das especificidades inerentes
ao cartaz-panfleto e ao cartaz-jornal, salientamos o facto de que, aquando
da investigação empírica  e da recolha dos exemplares que constituem o
corpus de análise, constatámos a existência de uma certa proximidade entre
a impressão de cartazes e a produção e a impressão de jornais generalistas
ou político-partidários. Apercebemo-nos desta proximidade em diversos
aspectos. Em termos técnicos, uma variedade significativa dos cartazes,
posters, cartazes-jornal e cartazes-panfleto foram impressos em tipografias
nas quais se imprimiram igualmente jornais. Não é de admirar, portanto,
que alguns destes cartazes raramente apresentassem tiragens inferiores à
dezena de milhar de exemplares. Paralelamente, constatou-se nalguns jornais
– como é o caso do ‘Diário de Lisboa’ – a reprodução – em separata -
de cartazes políticos, sobretudo, os que foram editados pela Comissão
Dinamizadora do MFA. A edição de cartazes em separata foi, igualmente,
uma prática corrente nas revistas e nos jornais político-partidários, como
é o caso, por exemplo da ‘Revista Spartacus’ ou do jornal ‘Revolução’
editado pelo PRP-BR. Verificámos, complementarmente, um outro nível de
relação existente entre o cartaz e o jornal: nalguns jornais político-partidários,
constatámos a reprodução – em pequenas dimensões - de cartazes que são
utilizados como anúncios impressos de um determinado acontecimento
político (à semelhança do que acontece nos jornais generalistas com a
reprodução dos cartazes de cinema e de teatro, nas páginas dedicadas à
divulgação de espectáculos). Paralelamente a este fenómeno, apercebemo-
-nos de que, nalguns casos, o cartaz serviu também como elemento
iconográfico associado à cobertura jornalística de um determinado
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acontecimento. Ao invés de se recorrer a uma fotografia, ou a qualquer
outro tipo de ilustração que se reportasse à concretização de uma iniciativa
política, reproduzia-se o cartaz que a anunciava. Este fenómeno está patente
nalguns jornais político-partidários, como é o caso, por exemplo, de o ‘Voz
do Povo’ da UDP.

O cartaz-jornal é a designação por nós utilizada para caracterizar
algumas das mutações ocorridas no manifesto cartazístico, sempre que se
registam alterações decorrentes da variável de predomínio. Apesar dele ser
maioritariamente composto por matéria verbal, não deveremos confundir
este tipo de cartazes com os jornais de parede da revolução chinesa – os
célebres Dazibao. Estes inscrevem-se num regime de produção artesanal,
enquanto os cartazes-jornais estão integrados num contexto de produção
industrial. Não obstante esta diferença, existem algumas semelhanças entre
os cartazes-jornais e os jornais de parede chineses, sendo que a principal
está relacionada com o facto de ambos se reportarem a um ou vários
acontecimentos histórico-políticos, que se assumem como pretextos para
a concretização de uma pedagogia político-partidária.

No que diz respeito ao cartaz-panfleto, este só diverge do cartaz-
-jornal em relação a certos parâmetros específicos, como é o caso do do
tamanho e do das modalidades de impressão (frente e verso). Mas, estes
parâmetros produzem consequências essenciais relativamente à sua
funcionalidade.

Façamos uma pequena derivação sobre a especificidade do próprio
panfleto, pois ela é importante  para a caracterização das especificidades
do cartaz-panfleto. Na sua génese, um panfleto é um suporte de informação
concebido para ser distribuído de ‘mão em mão’. Salientamos,
complementarmente, a sua utilidade nas acções de agitação política
caracterizadas, entre outras iniciativas, pelo arremesso de panfletos e pela
distribuição clandestina. Curiosamente, as pequenas dimensões inerentes ao
panfleto propiciam como que uma espécie ‘encorporação’ do próprio discurso
político, já que o seu tamanho favorece a sua dissimulação por baixo da
roupa, junto ao corpo. Esta ‘encorporação’ é importante: ela é configurativa
não só de uma clandestinidade política, mas, simultaneamente, de uma
interiorização política, associada a uma forma individualizante de recepção
e consumo da mensagem política. Trata-se de um fenómeno que nos faz
lembrar os processos de individualização da leitura que, tal como acontece
no caso da ‘miniaturização’ do tamanho do cartaz, também estão associados
a transmutações na própria especificidade do livro: mais pequeno e menos
pesado, o livro tende a inscrever-se “cada vez mais no corpo de maneira
a se possível, interiorizar-se fisicamente: as colecções de bolso são exemplo
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disso, reflectindo a miniaturização e, portanto a incorporação de objectos
externos no corpo”521.

Com o restabelecimento das liberdades de expressão a partir do 25
de Abril de 1974, o panfleto adquire uma dimensão pública associada a
um certo didactismo, inerente à acção política e político-partidária. Continua
ser um excelente meio de esclarecimento ou doutrina cuja relevância pública
das informações veiculadas é reflectida pelo cidadão na esfera privada. A
única diferença reside no facto de ter deixado de circular e de ser distribuído
clandestinamente, perdendo a tal dimensão ‘corporal’ atrás referida.
Curiosamente, esta dimensão corporal, mas explorada, desta feita, numa
óptica de ostentação ou de exibição pública, foi recuperada pelo autocolante
que é uma reprodução em tamanho miniatural do próprio cartaz, instaurando
o corpo como o suporte de uma expressão política.

Em termos de dimensão, o cartaz-panfleto caracteriza-se por um
tamanho relativamente pequeno, cujas medidas habitualmente não ultrapassam
os 35cm de altura por 25 de largura. São, portanto, ‘cartazes’ pequenos
explorados para ocuparem áreas exíguas (cantos de parede, postes de
candeeiro, etc.). Para além desta particularidade, salienta-se o facto de
poderem ser impressos na frente e no verso, à semelhança do que acontece
com alguns panfletos políticos. Esta modalidade de impressão está, por sua
vez, associada a uma clara divisão da localização das mensagens veiculadas
por palavras e por imagens: na frente estão impressas as mensagens
transmitidas, predominantemente, por imagens e no verso as que são
difundidas por palavras (ou vice-versa). Se é certo que o processo de
impressão em frente e verso torna mais complexa a produção do cartaz-
-panfleto (porque está associado a uma dupla impressão) e mais trabalhosa
a sua afixação (pois é necessário colar dois cartazes de cada vez, ou a
mensagem que se pretende veicular não é completamente transmitida), em
contrapartida possibilita a concretização de ‘padrões’ de afixação que podem
produzir impacto: por exemplo, a produção de extensos painéis compostos
por colagens, onde se alterna a frente e o verso do cartaz; ou somente
a colagem do verso ou da frente; a afixação sobreposta a determinadas
partes de outros cartazes de maiores dimensões editados por outras instituições
político-partidárias, de forma a produzir certos efeitos de sentido; ou mesmo
um tipo de afixação em que os cartazes colados uns ao lado dos outros
podem formar desenhos ou palavras. Na figura nº 95, apresentamos um
cartaz integrado na categoria do ‘cartaz-panfleto’.
_______________________________
521 - BABO, Maria Augusta – “As implicações do corpo na leitura” in: DEPARTAMENTO

DE COMUNICAÇÃO E ARTES DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (Ed.)
– BOCC – Biblioteca On Line de Ciências da Comunicação, p. 2.
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PPD - O FUTURO DOS TEUS FILHOS ESTÁ NO TEU VOTO/ PPD. S.l., PPD, [1975],
Offset, 30x22cm. Arquivo: Câmara Municipal de Lisboa.

Fig. 95: Exemplo de um ‘cartaz-panfleto’.
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IV.B.3.5 - Cor
As variações de natureza cromática, sobretudo no que diz respeito

à existência de predomínios, complementaridades e oposições (existência
de motivos iconográficos coloridos, conjugados com outros representados
a preto e branco) apresentam efeitos óbvios numa perspectiva configurativa.
Estas variações têm por função enfatizar determinados blocos de imagens
em vez de outros, contribuindo para o estabelecimento de uma hierarquização
de apreensão iconográfica, no manifesto cartazístico. Em complemento, a
cor contribui, também, para salientar determinados elementos iconográficos
num certo bloco de imagens, elementos esses que são considerados relevantes
pela instituição política por constituírem como que um grau mínimo de
informação política transmitido, exclusivamente, por intermédio de imagens.

IV.B.3.6 - Relação
Os signos de configuração inerentes a esta classe reportam-se às

relações que podem existir entre matérias expressivas de natureza verbal
e iconográfica, no manifesto cartazístico. Ora, tais relações são, sobretudo,
de três tipos: justaposição, simbiose e sobreposição.

A justaposição está relacionada com um critério específico de
paginação, no âmbito do qual existe uma disposição de blocos de imagens
e de palavras em zonas claramente demarcadas do manifesto cartazístico.
Não existe qualquer sobreposição ou interpenetração entre blocos de palavras
e de imagens. Constatamos a existência de uma divisão da superfície do
cartaz por determinadas áreas, sendo cada uma delas ocupada por módulos
de mensagens, cuja matéria expressiva é de natureza verbal ou iconográfica
(figura nº 96). Por exemplo, na parte superior do manifesto cartazístico
localiza-se o bloco dos títulos; na parte central o que é caracterizado pela
imagem principal e no rodapé, os blocos inerentes à identidade verbal ou
iconográfica da instituição responsável pela edição do cartaz. Por vezes,
a demarcação destas zonas é enfatizada por intermédio de artifícios gráficos
como é o caso das molduras.

As relações de justaposição de palavras e imagens estão associadas
a determinados critérios de paginação que, quando são do domínio do
espectador, facilitam a apreensão e interpretação do cartaz.

A sobreposição de matérias expressivas está relacionada com a inscrição
de blocos de palavras ou de certas imagens (como é o caso das relativas
à identidade das instituições políticas) na imagem principal (figura nº 97).
Esta sobreposição conduz a uma clarificação (uma objectivação) de
determinados sentidos de natureza político-partidária que não eram
eficazmente comunicados pela imagem principal (conduzindo a que ela



499

As dimensões configurativas do cartaz político-partidário

PCP - por nós e por ti/ vota PCP. Lisboa, PCP, 1975, Offset, 67x47cm. Arquivo: Partido
Comunista Português.
MRPP - COOPERATIVA POPULAR LIVREIRA KARL MARX. S.l., MRPP, [1975], Offset,
68x48cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

Fig. 96: Cartazes exemplificativos das relações de justaposição entre blocos de
mensagens, compostos por matéria expressiva de natureza verbal e iconográfica.
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FSP E OUTROS - SEMANA DE SOLIDARIEDADE COM A LUTA DO POVO
ANGOLANO E MPLA/ FSP/ LUAR/ MES/ MDP-CDE/ ASJ/UEC/ LCI. S.l, FSP, LUAR,
MES, MDP-CDE, ASJ,UEC, LCI, 1975, Offset, 49x68cm. Arquivo: Partido Socialista
Revolucionário.

Fig. 97: A sobreposição, quando aplicada às imagens principais, traduz-se numa
‘menorização’ da sua dimensão significativa. Nesta perspectiva, as imagens principais
existem no manifesto cartazístico essencialmente para suscitar impacto.
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adquira uma inteligibilidade político-partidária considerada ‘óptima’) ou,
então, a uma imposição desses mesmos sentidos, quando eles, pura e
simplesmente, não eram veiculados. A imagem principal adquire, então,
um sentido político-partidário que, por si só, originalmente não apresentava.
Ela é explorada no manifesto cartazístico, principalmente devido à sua
‘espectacularidade’, isto é, ao impacto que consegue suscitar.

Finalmente, a relação de simbiose está associada a todas as situações
de interpenetração dos blocos de palavras e de imagens, sem que, todavia,
a singularidade da matéria expressiva inerente a cada um desses blocos
se perca, como acontece nas situações de iconotexto. Esta relação de simbiose
verificou-se, sobretudo, nos casos em que a configuração das imagens
enquadra blocos de mensagens verbais, com o objectivo de os destacar
(figura nº 98).

IV.B.4 - Dimensões configurativas inerentes à forma e à dimensão do
cartaz

Considerar que existem signos de natureza configurativa relacionados
com a forma e a dimensão do cartaz, significa admitir que as variações
inerentes a estes dois parâmetros produzem efeitos relacionados com a
percepção e a interpretação das diferentes mensagens veiculadas pelo cartaz.
A consciencialização da existência de um cartaz na esfera pública, associada
ao reconhecimento de uma determinada intencionalidade comunicativa,
também se fica a dever à influência das dimensões e da forma do cartaz.
Porém, à semelhança do que aconteceu com as restantes categorias de signos
de configuração, também com esta foi difícil averiguar, objectivamente,
quais os efeitos de sentido configurativo provocados pelas variações relativas
à forma e à dimensão do cartaz.

A dimensão efectiva de um cartaz pode ser o produto de um conjunto
de condicionalismos de natureza técnica e material que, por vezes, são
inultrapassáveis. Em relação a este aspecto, o cartaz-painel foi uma solução
expedita, implementada por algumas instituições político-partidárias, para
ultrapassar as dificuldades inerentes à produção de cartazes de grandes
dimensões. Este tipo de cartaz é caracterizado por uma impressão  separada
de diferentes partes, que são, posteriormente, reunidas num painel, aquando
da sua afixação. Alguns cartazes do PRP-BR assumem-se como uma
referência exemplar, não só devido à utilização desta técnica (figura nº 99),
como à exploração criativa das potencialidades de combinação/multiplicação
que ela pode proporcionar (figura nº 100).

Não obstante o facto de as dimensões dos cartazes poderem estar
ligadas a condicionalismos inerentes à sua produção técnica, a variação
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PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS/ Sessão de esclarecimento com Sérgio
Villarigues. S.l., PCP, 1975, Offset. Arquivo: Partido Comunista Português.

Fig. 98: Cartaz exemplificativo da relação de simbiose entre a imagem e a palavra. Neste
exemplar, a imagem enquadra, no sentido de enfatizar, alguns dos módulos verbais,
nomeadamente o relativo à divulgação da iniciativa.
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PRP-BR - PARTIDO REVOLUCIONÁRIO DO PROLETARIADO / BRIGADAS
REVOLUCIONÁRIAS. S.l., PRP-BR, s.d., Offset. Colecção: Isabel Alves/Ernesto de
Sousa.

Fig: 99: Exemplo de um cartaz-painel incompleto editado pelo PRP-BR. Esta é uma
solução para ultrapassar os condicionalismos, do ponto de vista material e humano,
decorrentes da produção de cartazes de grande tamanho.
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PRP-BR - COMÍCIO. S.l., PRP-BR, s.d, Offset. Colecção: Isabel Alves/Ernesto de Sousa.

Fig. 100: Estes dois cartazes constituem uma interessante variação do fenómeno do cartaz-
-painel. Se, tradicionalmente, num cartaz-painel, cada um dos módulos constitui uma
unidade que se afixa justaposta a outra unidade para produzir um painel, nestes cartazes
esta situação não se verifica totalmente. Eles são caracterizados por uma paginação
específica que determina que o cartaz seja, simultaneamente, uma unidade autónoma e o
módulo de um painel, cujo sentido só emerge a partir da colagem com os outros módulos.
A existirem alguns efeitos de sentido configurativo, eles estão, sobretudo, relacionados
com esta paginação que causa estranheza no espectador, na medida em que os cartazes se
dão a apreender, simultaneamente, como manifestos singulares e autónomos e como
módulos interdependentes.
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de tamanho poderá, igualmente, relacionar-se com circunstâncias decorrentes
da afixação do cartaz. Existem determinados espaços de dimensão restrita
cujo aproveitamento exige uma produção de cartazes de tamanho mais
pequeno. Este fenómeno é importante, porque é significativo da forma como
o local de afixação determina a dimensão do cartaz.

Passemos agora para a forma concebida como uma unidade de
significação configurativa.

A forma predominante dos cartazes que integram o corpus de análise
é de tipo ortogonal (quadrangular ou rectangular). Devido à banalização
desta forma, a sua potencialidade configurativa tendeu a desaparecer: já
há muito que ela deixou de suscitar impacto, já não surpreende o espectador,
despertando a sua atenção para a existência do cartaz na esfera pública.
Do ponto de vista configurativo, a forma só apresenta algumas potencialidades
quando se verificam algumas alterações em relação à forma ortogonal
‘padrão’. Estas alterações são importantes, porque são demonstrativas de
como a forma ortogonal não constitui uma característica inerente à natureza
do cartaz. Este não perde a sua singularidade como meio de comunicação,
nem adquire as especificidades relativas a outro, se a sua forma deixar
de ser rectangular ou quadrangular. A prova desta constatação reside no
facto de ser ter recenseado, durante a fase de recolha do corpus de análise,
um interessante cartaz do PCP, cuja forma é circular (figura nº 101).

Uma vez que a forma ortogonal não influi na especificidade do cartaz,
enquanto meio de comunicação sui generis, surge a necessidade de perceber
porque razão ela é tão frequentemente utilizada. Relativamente este aspecto
existe uma explicação possível: a banalização da forma ortogonal no cartaz
estaria inserida no âmbito de uma cultura visual ocidental de natureza secular.
Nesta perspectiva, o quadrado e o rectângulo assumem-se como factos sócio-
-culturais, um “puro produto da civilização técnica ocidental, sem dúvida
associada ao emprego generalizado da perspectiva”522 e de uma racionalidade
geométrica. Para além disso, a forma ortogonal relaciona-se com a própria
natureza da pintura ocidental que, progressivamente, sobretudo a partir do
século XIV, privilegiou, na pintura de cavalete, o quadro de forma rectangular.
Apesar desta ser uma problemática cujas conclusões ainda estão longe de
serem definitivas, é de destacar, também, o facto de a forma rectangular
em nada corresponder a motivações de ordem fisiológica. Quer isto dizer
que esta forma não corresponde ao campo natural da visão “que apresenta
uma definição insuficiente nas suas margens, é muito restrito no caso do
_______________________________
522 - GAUTHIER, Guy – Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido, 2ª ed.. Madrid,

Catedra, 1992, p. 23.
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PRP-BR - não ao fascismo! não às eleições burguesas/ PRP-BR. Lisboa, PRP-BR, 1975,
Offset, 99x68cm., in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/
Electa, 1994, p. 110. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.
PCP - GRANDE COMÍCIO COM ÁLVARO CUNHAL. S.l, PCP, s.d, Offset, ø 50cm.
in: A Cor da Revolução. Lisboa, Lisboa Capital Europeia da Cultura’94/Electa, 1994,
p. 75. Arquivo: Biblioteca Nacional de Lisboa.

Fig: 101: Variações no formato do cartaz. A forma ortogonal (a predominante) e a
circular.
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olhar fixo e só deve a sua eficácia à mobilidade do olho”523. Aliás, em
determinadas ocasiões, a representação iconográfica soube tornear esta
‘ditadura’ da forma ortogonal. A prova disso reside na chamada ‘pintura
arquitectónica’ (frescos de paredes e tectos), em que se privilegiaram formas
alternativas às de natureza quadrangular ou rectangular, como é o caso dos
círculos e das elipses. A própria ilustração do romance é pautada por uma
diversidade de formas (inclusivamente as que são caracterizadas por contornos
de pura função ornamental), com a condição de não obrigar o leitor a
modificar a orientação do livro no decurso da leitura.

Concluindo: a predominância da forma quadrangular ou rectangular
no cartaz poderá estar relacionada com uma cultura visual ocidental baseada
na configuração ortogonal e que é actualizada nas mais variadas produções
artísticas (desde a pintura de cavalete à fotografia). Nesta perspectiva, o
cartaz circular do PCP, patente na figura nº 101, é ilustrativo, pela sua
concepção, de uma atitude experimentalista que se caracteriza por uma ruptura
com alguns padrões (isto é, com os códigos) ancestrais de produção e
percepção visual. Só por este facto, o cartaz circular do PCP é capaz de
ser dos mais vanguardistas do pós 25 de Abril.

IV.B.5 - Dimensões configurativas inerentes ao grafismo
Do ponto de vista configurativo, o grafismo é uma categoria

relativamente problemática de analisar devido ao facto de os cartazes
apresentarem uma diversidade infinita de grafismos: linhas, pontos, manchas,
artifícios, etc..

Existe, todavia, uma unidade gráfica claramente destacável no
manifesto cartazístico devido à sua recorrência. Estamos a referir-nos à
moldura (figura nº 102), um recurso gráfico utilizado quer para realçar a
própria existência do cartaz, quer para destacar determinados blocos de
palavras ou de imagens.

No manifesto cartazístico, a moldura corresponde a uma forma fechada,
cuja acção tanto pode ser encarada a nível externo como interno ao manifesto
cartazístico.

Do ponto de vista interno, isto é, a partir de um plano de análise
inerente ao próprio manifesto cartazístico, a moldura enfatiza - no sentido
de hierarquizar - determinados módulos de mensagens verbais ou
iconográficas, em vez de outros. Nesta perspectiva interna, inventariámos
dois tipos distintos de moldura: a moldura-traço e a moldura-caixa. A moldura-
-traço é caracterizada por um simples filet que delimita certos blocos de

_______________________________
523 - Idem, p. 23.
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LCI - 2º CONGRESSO da LCI. S.l., LCI, 1975, Offset, 45x34cm. Arquivo: Partido
Socialista Revolucionário.
MRPP - 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DO MRPP. Lisboa, MRPP, 1975, Offset,
85x61cm. Arquivo: Centro de Documentação 25 de Abril.

Fig. 102: As diferentes utilizações da moldura: para salientar determinadas mensagens
no próprio manifesto cartazístico ou para demarcar o cartaz dos outros que com ele
coexistam na parede.
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mensagens. Esta é a forma mais conhecida de moldura. Em complemento,
a moldura-caixa corresponde a uma área específica do manifesto cartazístico
habitualmente de forma ortogonal, preenchida de cor, dentro da qual se
inscrevem os blocos de mensagens. Este tipo de moldura foi frequentemente
explorado nos cartazes do pós 25 de Abril.

Em termos internos, a funcionalidade da moldura não é somente a
da enfatização de um conjunto de mensagens, cuja apreensão e interpretação
é considerada prioritária. Como forma fechada, ela é também concebida
como uma ‘fronteira’, uma delimitação524, o traço significante que separa
aquilo que é da ordem do dito e do visível, daquilo que se assume como
pertencente ao domínio do que está para além dessas duas ordens (os domínios
do interdito e do oculto que, todavia, podem ser inferidos, tendo em conta
o conjunto de saberes mútuos inerentes ao espectador e à instituição político-
-partidária que editou o cartaz).

É, porém, do ponto de vista externo, isto é, no que diz respeito à
enfatização da singularidade do cartaz quando afixado na parede, que a
moldura é mais frequentemente utilizada. Nesta perspectiva externa, ela
caracteriza-se por ser um traço envolvente dos limites do cartaz, tendo por
função não só demarcá-lo da parede, como igualmente destacá-lo de todos
os outros cartazes que com ele coexistem. É como se a moldura estivesse
relacionada com uma acção de ‘parcelamento’ que visa proteger o cartaz
das mensagens e das interferências do meio circundante. É precisamente
nesta perspectiva, mas aplicada à temática da imagem, que Guy Gauthier
reconhece na moldura a função da demarcação como estando relacionada
com o estabelecimento de fronteiras que delimitam o espaço significante
da imagem. Recorrendo a Meyer Schapiro, que considera que a ‘invenção’
da moldura terá surgido “no final do segundo milénio antes de Jesus Cristo
(ou antes), quando se pensou em isolar a imagem através de uma marca
contínua, uma cerca semelhante à da muralha de uma cidade” 525, Gauthier
descortina na moldura  (tanto do quadro, como do cartaz ou até da fotografia
– mesmo que impressa no papel, enquanto marca negra do negativo) a
influência da arquitectura. Mas tão importante como esse aspecto é o próprio
elemento arquitectónico em que a moldura se funda. A muralha pressupõe
a instauração de um espaço fechado que é aquele no qual se desenvolve
uma determinada significação político-partidária. É devido a este fenómeno

_______________________________
524 - GAUTHIER, Guy - Ibidem, p. 24.

MARTINE, Joly - L’image et les signes, p. 109 e ss.
525 - SCAPIRO, Myer – “Champ et véhicule dans les signes iconoques” in: Critique, (315-

-316), citado por: Gauthier, Guy - Ibidem, p. 24.
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de ‘parcelamento’ que a moldura se assume como um elemento essencial,
na medida em que impõe uma fronteira entre os sentidos políticos inscritos
numa determinada intencionalidade comunicativa e os que são transmitidos
por outros cartazes e se inscrevem noutras intencionalidades comunicativas
de natureza político-partidária.

Que ocorre, todavia, quando existem cartazes sem molduras de
demarcação externa, como acontece com tantos exemplares do corpus de
análise?

Em situações como a referida, assiste-se como que a uma dissimulação
da moldura do cartaz, um fenómeno que é habitual no discurso publicitário526.
Em termos iconográficos, esta dissimulação ocorre sempre que se verifica
uma sobreposição do campo da representação da imagem com o do suporte
(folha de papel, azulejo, painel de madeira, tela, etc.). Tal sobreposição
conduz ao facto de o enquadramento ser apenas delimitado pelo limite físico
do suporte de representação, o que implicita que se a sua dimensão fosse
maior, maior seria também o campo da representação (isto é, da significação
iconográfica), o que não é verdadeiro. Do ponto de vista cartazístico, a
situação é semelhante: a sobreposição do manifesto cartazístico com a área
do cartaz sugere que existe muito mais para dizer ou para mostrar do que
aquilo que na realidade se diz ou mostra. Por vezes, esta sugestão de uma
mensagem político-partidária em suspenso devido aos limites físicos do cartaz
é propositadamente explorada quando a instituição partidária ou o artista
opta por produzir cartazes, cujas mensagens estão incompletas pelos limites
físicos do cartaz, impondo, assim, um tipo específico de afixação (em painel
com outros exemplares), de forma a que se consiga transmitir eficazmente
um determinado sentido político (confira-se de novo a figura nº 100). Em
alternativa, pode pretender instituir, voluntariamente, no espectador a sensação
de que algo mais ainda pode (ou irá) ser dito ou mostrado, no âmbito
de um amplo e contínuo processo de comunicação político-partidária, em
relação ao qual as mensagens veiculadas por um determinado cartaz são
somente uma (ínfima) parte.

_______________________________
526 - MARTINE, Joly - L’image et les signes, p. 11 e ss.
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Operando uma remissão para a secção da Introdução relativa aos
objectivos de estudo527, as principais conclusões deste trabalho reportam-
-se a três domínios distintos: à natureza funcional (V.1) e estrutural (V.2)
do discurso político-partidário e às dimensões configurativas do cartaz,
concebido como meio de comunicação política (V.3).

V.1 - A natureza funcional do discurso político-partidário
Na consagração de uma vocação partidária, considerámos que a

produção discursiva veiculada pelos mais variados meios de comunicação
(e não somente através do cartaz) desempenha um papel importante por
estar associada à concretização de alguns parâmetros que estão relacionados
com a especificidade partidária de uma instituição social. É, concretamente,
o caso do papel de agenda, da finalidade de tradução e da função estratégica.

No que diz respeito ao papel de agenda, constatámos que a instituição
social procede à concepção e disseminação criteriosa de determinadas
temáticas que sejam merecedoras da atenção e do interesse da sociedade
política. A este propósito, defendemos a tese de que, tão importante como
a acção de publicitação desses mesmos temas, são as consequências
decorrentes dessa mesma publicitação. Tais consequências podem ser
voluntárias ou involuntárias, previstas ou imprevistas, abrangentes
(reportando-se à globalidade da sociedade política) ou restritas (centrando-
-se na própria instituição partidária), mas sempre ponderadas no que respeita
ao seu contributo para a concretização de objectivos e de expectativas de
consagração político-partidária.

No que concerne à produção discursiva inerente ao papel de agenda,
verificámos que ela apresenta a particularidade de estar associada a um
regime de funcionamento político-institucional de natureza regular, quotidiana,
ordinária. Ora, esse regime de funcionamento deixa de estar presente na
produção discursiva relativa à finalidade de tradução. Sobre este aspecto

_______________________________
527 - Confira-se I.3 - Objectivos de análise.
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defendemos a posição de que as mensagens relacionadas com a finalidade
de tradução estão adequadas, sobretudo, a modalidades de funcionamento
político-institucional de natureza reactiva a certos episódios históricos
(acontecimentos), dotados das mais variadas naturezas (política, ideológica,
social, laboral, etc.), mas apresentando sempre uma especificidade que não
só é imprevista, como também é ameaçadora para os objectivos de
consagração e de implantação da instituição partidária. Neste contexto,
considerámos que, no âmbito da finalidade de tradução, a produção discursiva
visa dotar de sentido político-institucional um conjunto específico e concreto
de problemáticas ou de temáticas, cuja emergência não é da responsabilidade
da instituição partidária (como acontece em relação ao papel de agenda).
Destacamos o facto dessas temáticas ou problemáticas serem, porém,
estrategicamente importantes para a viabilidade da vocação partidária da
instituição política. Complementarmente a este aspecto, não obstante termos
centrado a análise na especificidade da produção discursiva relativa a
acontecimentos externos à própria instituição partidária, apercebemo-nos
que ela também pode apresentar um foro interno, sempre que se inscreve
em estratégias de reacção ou de enquadramento institucional de
acontecimentos (inerentes a expectativas e interesses) emergentes na própria
instituição partidária e já não na sociedade política.

Finalmente, no âmbito da função estratégica observámos a
particularidade de a  produção discursiva estar associada à implementação
de um conjunto de tácticas concretizadas pelo partido com vista à conquista
e ao exercício do poder político. Sublinhamos o facto de que, apesar de
o discurso político-partidário contribuir igualmente para a concretização de
outras funções sociais inerentes a um partido político, concebemos a função
estratégica como sendo aquela que mais se encontra relacionada com a
especificidade partidária de uma determinada instituição social. Esta
consideração é importante porque está relacionada com aquilo que designámos
por ‘vocação político-partidária’. Uma instituição social pode ainda não
ser avaliada sociologicamente como um partido político devido ao facto
de não satisfazer, simultaneamente, os requisitos da permanência, da
organização, da vontade deliberada de exercer o poder e da pretensão de
angariar adesões e apoio popular. Todavia, ela pode apresentar uma ‘vocação
partidária’, na condição de satisfazer os dois últimos requisitos: apresentar
expectativas e pretensões de exercício do poder político e, devido a esse
facto, procurar angariar um determinado grau de consenso da sociedade
civil em torno da sua existência e da viabilidade do seu projecto de acção
política. Ora, considerámos ser precisamente nestes dois requisitos que reside
a génese da função estratégica.
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Em relação à concretização da função estratégica, constatámos que
a produção discursiva apresenta, mais ou menos assumidamente, um carácter
apelativo, exortativo. Ela é significativa de uma pretensão político-partidária
que pode apresentar uma especificidade pró-activa (por exemplo, no âmbito
do apelo à concretização de um determinado programa político-partidário)
ou reactiva (no que concerne à reacção a um determinado acontecimento
histórico-político).

Ainda no que diz respeito à natureza funcional do discurso político-
-partidário, julgamos relevante tecer algumas considerações em relação ao
paradigma comunicacional que lhe está subjacente. Conceber a produção
discursiva como dotada de uma especificidade funcional (no sentido de
contribuir para a consagração de uma vocação político-partidária) implica
percebê-la como sendo o produto de uma intencionalidade significativa
associada à concretização de certos objectivos de natureza corporativa. Este
aspecto da existência de objectivos de natureza corporativa foi de grande
importância, porque nos conduziu à necessidade de ter de ponderar,
permanentemente, a presença de interesses institucionais inerentes ao processo
comunicacional e, simultaneamente, de dispositivos de avaliação dos
resultados relativos à veiculação, recepção e interpretação das mensagens
produzidas e da sua conformidade em relação à concretização desses
interesses.

No contexto da caracterização do processo de comunicacão partidária,
salientamos o distanciamento que concretizámos em relação aos paradigmas
comunicacionais de natureza linear e hipodérmica caracterizados por uma
estrita divisão do ‘trabalho comunicacional’ e, sobretudo, por  uma concepção
passiva e ‘inerte’ do receptor. Apesar de uma assumida valorização do pólo
da instituição na actividade comunicacional, no que concerne à concretização
de interesses, expectativas e pretensões que lhe são específicos através da
linguagem, procurámos não descurar ou relativizar o comportamento e as
atitudes do receptor em relação às mensagens institucionais que recebe e
interpreta. Concebemo-lo, então, como um sujeito que não recebe e interpreta
as mensagens passiva e acriticamente, em consequência do facto de apresentar
também objectivos, interesses e motivações que, no âmbito do processo
comunicacional, se irão traduzir em expectativas. Ora, estas expectativas,
que podem não ser coincidentes com os objectivos da instituição subjacentes
ao processo comunicacional, afectam, decisivamente, as condições de
receptividade das mensagens e a maneira como elas são interpretadas. Este
aspecto implicou considerar o facto de que, se a instituição de vocação
partidária apresenta certos interesses subjacentes ao processo comunicacional,
então os espectadores do cartaz – considerados como receptores de uma
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mensagem política veiculada por um determinado meio de comunicação
- assumem-se como partes interessadas. Influenciando, de uma forma
determinante, a eficácia do processo comunicacional, vão determinar que
ele seja sempre caracterizado por uma especificidade problemática, pois
as mensagens podem ser intencionalmente não recebidas e os sentidos
voluntariamente mal interpretados. Esta particularidade conduziu-nos a
encarar o processo comunicacional como não estando restrito a um único
acto comunicacional efectuado através de um determinado canal de
comunicação (por exemplo, o cartaz), mas englobando também uma série
de outras acções comunicacionais, tendo por referência um determinado
parâmetro temporal (timing) e uma multiplicidade de meios de comunicação.
A juntar a este facto, a noção de sucesso comunicacional (que, numa
perspectiva corporativa, deverá caracterizar-se por todas as situações em
que os resultados inerentes ao processo comunicacional concorrem para
a concretização de objectivos político-partidários) é sempre consensual, não
obstante ser relativa e precária. Geralmente, corresponde a uma situação
que é mutuamente conveniente, o que lhe imprime uma especificidade
simbiótica. Encarámos, portanto, o sucesso comunicacional como uma
situação resultante da maneira como a instituição político-partidária  gostaria
que o receptor interpretasse o sentido, tendo em conta uma intencionalidade
significativa e a concretização de um objectivo institucional, e a forma
como o receptor o interpretou realmente, por referência às suas expectativas
e interesses específicos. Para além de apresentar uma especificidade
simbiótica, defendemos o facto de o sucesso comunicacional se assumir
também como uma realidade contingente, pois os objectivos  e as expectativas
inerentes  aos protagonistas do processo comunicacional (a instituição de
vocação partidária e o espectador do cartaz) encontram-se em constante
formação e transformação, em virtude do aparecimento e da mutação
permanente de circunstâncias e contextos sócio-históricos distintos.

Após considerarmos a existência de uma relação entre produção
discursiva e a consagração de uma vocação político-partidária, e a maneira
como essa relação se centra em três grandes domínios (finalidade de tradução,
papel de agenda e função estratégica), apercebemo-nos que a produção
discursiva específica de cada um deles não se desenvolve de uma forma
homogénea. No corpus de análise, constatámos a existência de mensagens
que, apesar de apresentarem o mesmo valor funcional, são caracterizadas
por singularidades discursivas incontornáveis. Ora, a noção de ‘género
cartazístico’ (por vezes designado unicamente por ‘cartaz’: ‘cartaz de anúncio
de iniciativa, ‘cartaz de sátira’, etc.) foi um conceito a que recorremos
para classificar as mensagens veiculadas por cartazes que são dotadas de
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singularidades discursivas específicas, não obstante poderem apresentar a mesma
funcionalidade institucional no âmbito do processo comunicacional. Esta
particularidade conduziu-nos ao recenseamento de dez géneros de mensagens
cartazísticas ou géneros de cartazes adequados aos três parâmetros anteriormente
mencionados, que são evocativos de uma vocação político-partidária.

Entre os vários inventariados, passamos a salientar três, devido à
particularidade das suas especificidades. O primeiro é o género de
esclarecimento. A produção discursiva que lhe é característica está
intimamente associada à reacção e à interpretação de um acontecimento
histórico-político, potencialmente ameaçador para as expectativas de
consagração partidária da instituição política. A produção discursiva inerente
a este género está relacionada com aquilo que poderemos designar por ‘gestão
de crises político-partidárias’. O segundo género cartazístico só é importante
devido à frequência com que foi produzido durante o período de análise.
Boa parte dos exemplares integrados no corpus de análise inclui-se na
categoria dos géneros de anúncio de iniciativa. Considerámos o anúncio
de iniciativa como sendo um género simétrico ao do de esclarecimento.
Ao contrário deste, o anúncio de iniciativa integra-se numa ordem de
funcionamento regular, institucionalmente calculada e previsível. Por outro
lado, se o género de esclarecimento se insere numa modalidade de
funcionamento político-institucional de natureza reactiva e ‘acelerada’,
apresentando uma especificidade de natureza extraordinária, o anúncio de
iniciativa integra-se numa dinâmica de funcionamento quotidiana, de natureza
ordinária, em que a publicitação da iniciativa não só está relacionada com
a sua respectiva realização, mas, igualmente, com a emergência de
consequências políticas institucionalmente convenientes para a concretização
de determinados objectivos de implantação partidária. Passemos, por fim,
para o terceiro género cartazístico inventariado, cujas singularidades
consideramos relevantes mencionar. Trata-se do género de reivindicação
que se caracteriza pela expressão de um apelo, de um pedido político-partidário,
mas que esbarra na impossibilidade do espectador do cartaz o poder efectuar
e na mútua consciência desse facto quer por parte dele, quer da instituição
de vocação político-partidária que o enuncia. Considerámos, então, a
reinvindicação político-partidária como uma espécie de pedido insucedido,
a comunicação de um estado político-partidário futuro em relação ao qual
os interlocutores estão reciprocamente conscientes da sua não concretização.
Sobre este aspecto defendemos a tese segundo a qual esta situação se deve
unicamente ao facto de as pessoas envolvidas e as circunstâncias que estão
subjacentes à enunciação não serem as mais convenientes.
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No âmbito da reivindicação partidária, considerámos que a
particularidade da consciência mútua da impossibilidade de concretização
de um acto futuro de natureza político-partidária por parte do espectador
do cartaz é de extrema importância, pois está relacionada com o facto de
o grau de incerteza inerente à concretização de qualquer pedido desaparecer.
Relembrando: no âmbito da enunciação de um pedido, o grau de incerteza
está relacionado com a regra preliminar postulada por Searle, segundo a
qual o espectador do cartaz tem capacidade para efectuar aquilo que se
lhe pede, apesar do facto de não ser certo, nem para a instituição político-
-partidária, nem para o espectador do cartaz, que este último efectuará aquilo
que ela lhe solicita. Em contrapartida, na enunciação da reinvindicação
observámos que a especificidade da regra preliminar se altera radicalmente:
como o espectador não está em condições de efectuar aquilo que se lhe
pede (e essa situação é do conhecimento do próprio espectador e da instituição
partidária), existe, inevitavelmente, um grau absoluto de certeza, tanto para
a instituição partidária como para o espectador do cartaz, que este último
nunca efectuará aquilo que a instituição lhe solicita. Neste aspecto do grau
absoluto de certeza, a reivindicação assemelha-se ao acto de comando: se,
na reinvindicação existe a mútua certeza de que o espectador do cartaz
nunca irá concretizar o que a instuição partidária lhe pede, no acto de comando
verifica-se a certeza absoluta, para ambos os interlocutores, de que o
espectador efectuará o que a instituição lhe solicita, em virtude deste não
só estar em condições de realizar esse acto (e ambos estarem conscientes
desse aspecto), mas igualmente do vínculo de autoridade existente entre
a instituição e o espectador do cartaz.

A questão da condição pragmática da certeza, no âmbito da
reinvindicação, centra-se no facto de que aquilo que é solicitado ao
destinatário (o espectador do cartaz) ultrapassa largamente a suas capacidades
de perfomance político-partidária. Paralelamente a este facto, suspeitámos
que, na reinvindicação, o acto futuro, que a instituição político-partidária
veicula através do cartaz, não é dirigido unicamente para o espectador mas,
eventualmente, para um outro sujeito que pode, realmente, concretizar esse
acto. A sua identidade só é conhecida da instituição político-partidária ou
está implícita tendo por referência o contexto e as circunstâncias histórico-
-políticas em que foi editado o cartaz. Esta particularidade é importante,
pois vai determinar que, no cartaz de reinvindicação, possam existir dois
destinatários diferentes: o espectador do cartaz que, devido às suas
contingências íntrinsecas se assume como um sujeito passivo e um destinatário
desconhecido, ou implícito, que se assume como um sujeito potencialmente
activo. A este propósito, destacamos que a especificidade do acto de
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linguagem se altera radicalmente, conforme tiver por destinatário o espectador
do cartaz (sujeito passivo) ou o tal sujeito político cuja identidade é
desconhecida, mas que se encontra em condições de concretizar aquilo que
lhe é solicitado (sujeito activo). No primeiro caso, estamos em presença
de uma reinvindicação, mas, no segundo caso, só porque a especificidade
da regra preliminar entretanto se alterou (o sujeito encontra-se em condições
de afectuar o que a instituição lhe pede, apesar do facto de ambos saberem
que ele pode efectivamente não o realizar), encontramo-nos na presença
de um pedido.

A formulação de todas estas considerações a propósito da
reinvindicação foi importante para enfatizar que este tipo de produção
discursiva institui no destinatário do cartaz um determinado estatuto político-
-partidário. Como, pragmaticamente, a reinvindicação esbarra na sua
incompetência para concretizar aquilo que lhe é socitado, ele tende, então,
a ser transformado num mero espectador de uma perfomance político-
partidária, cujos reais protagonistas são a instituição político-partidária e
o tal outro sujeito que raramente se encontra identificado (o real destinatário
da reinvidicação, transformada, entretanto, em pedido). É possível, então,
inferir que o género de  reinvindicação é indiciático da implantação de
uma passividade político-partidária na sociedade civil, através da qual ela
se vê remetida ao mero estatuto de testemunha de uma actividade político-
partidária, em relação à qual pode assistir, mas se encontra estruturalmente
impossibilitada de participar.

V.2 - A dimensão estrutural do discurso político-partidário
Estruturalmente concebemos o discurso político-partidário como sendo

um discurso complexo. Tal grau de complexidade resulta, principalmente,
de duas particularidades distintas. A primeira está relacionada com o facto
de ser um discurso que, apesar de ser suportado, sobretudo, por duas matérias
expressivas (de natureza ortográfica e iconográfica), é constituído por uma
infinidade de signos dotados das mais variadas substâncias expressivas: de
natureza objectal (adereços), cinésica (gestos), proxémica (espaços, poses
e composições), cromática (cores), etc.. É de destacar, complementarmente,
os signos de substância verbal e iconográfica. Este signos distinguem-se
da matéria expressiva por estarem associados a um sistema de expressão
político-partidária. É o caso, por exemplo, de formas institucionalmente
regularizadas de representação iconográfica de determinadas realidades ou
da expressão verbal de determinados conteúdos. Do ponto de vista verbal,
estas formas traduzem-se em expressões institucionalmente determinadas
e estereotipadas, em relação às quais a máxima político-partidária e o slogan
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identificativo da instituição se assumem como dois exemplos
paradigmáticos. Já do ponto de vista iconográfico, os signos dotados desta
substância expressiva estão relacionados com uma forma institucionalmente
conveniente e conforme de representar. Tal forma está patente não só
na selecção recorrente de determinados motivos, mas igualmente na maneira
de os ilustrar.

A partir do momento que nos apercebemos que o discurso político-
-partidário resultava da conjugação de uma multiplicidade de signos, dotados
das mais variadas substâncias expressivas, constatámos a necessidade de
termos de encontrar as modalidades segundo as quais eles se encontravam
articulados, no âmbito da evocação de determinadas significações de índole
político-partidária.

No que diz respeito à natureza das significações, concluímos que
elas apresentam, essencialmente, duas características: são implícitas e
figuradas. No respeitante à especificidade implícita do discurso político-
-partidário, destacamos que ela se reporta a contextos e circunstâncias
interlocutivas específicas e está alicerçada em competências comunicacionais
que não são apenas comuns, mas deverão também ser mútuas. Do ponto
de vista estratégico, a questão da significação implícita é extremamente
importante: ela funda-se numa profunda cumplicidade estabelecida entre
a instituição política e os espectadores do cartaz que, na nossa opinião,
é indiciática da existência de um ‘nós inclusivo’ que só favorece a implantação
da instituição partidária na sociedade política.

A juntar à natureza implícita das significações de índole político-
-partidária, realçamos, adicionalmente, a sua especificidade figurada que
apresenta uma funcionalidade estratégica: conforme as circunstâncias de
acção e de enunciação político-institucional a instituição partidária pode
posicionar-se num pólo de expressão de natureza literal e denotativa ou
numa esfera de significação figurada e conotativa, na qual o discurso
significativo de ideias, pensamentos ou sentimentos político-partidários se
encontra afastado das suas significações convencionais e usuais, ao mesmo
tempo que apresenta uma especificidade ambivalente e sugestiva.

A particularidade de nos termos apercebido de que as significações
inerentes ao discurso político-partidário são caracterizadas por uma forte
componente figurativa levou-nos à necessidade de ter de identificar os
sistemas de significação que lhes estão subjacentes, considerando que estes
apresentam uma especificidade conotativa. No âmbito de tal tarefa,
inventariámos dois sistemas de significação distintos: o sistema de expressão
política e o sistema de significação ideológica. Ambos são caracterizados
por duas características comuns: são perpassados por uma dinâmica que
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consiste na apropriação e na manipulação diferenciada de determinados signos
dotados de sentido literal com o objectivo de passarem a evocar significados
suplementares de natureza político-partidária; subjacente a esta dinâmica
de manipulação e transformação significante existem razões práticas ou
objectivos de ordem institucional que estão associados à funcionalidade
corporativa do discurso político-partidário.

O sistema de expressão política é caracterizado pela apropriação de
determinados signos que, como formas significantes, integram aquilo que
designámos por ‘categorias’, ‘classes’, ‘sub-classes’ e ‘espécies’ de expressão
política. De acordo com o modo como elas se articulam sintagmaticamente
entre si, assim um determinado significado político-partidário é, ou não,
evocado. Os significados representativos do sistema de expressão política
são os «géneros cartazísticos», que só existem em virtude da concretização
dos tais três parâmetros inerentes à consagração da vocação partidária de
uma instituição política. Portanto, a funcionalidade, o móbil, para utilizar
a terminologia de Roland Barthes nas “Mitologias”, está alicerçado em razões,
em causas associadas à legitimação de um conjunto de particularidades,
segundo as quais uma instituição social é reconhecida, ou não, pela sociedade
como um partido político. Em complementaridade aos significados do sistema
de expressão política, os que são típicos do sistema de significação ideológica
deveriam, em princípio, ter por função edificar uma singularidade, uma
peculiaridade de natureza política, ideológica, cultural, histórica, etc.,
suficientemente sólida que possibilitasse à instituição dotada de vocação
político-partidária distinguir-se de outras que apresentassem a mesma
especificidade social e pretendessem ocupar o mesmo espaço de influência
e de intervenção política. Ora, no âmbito da concretização desta função,
verificámos que o discurso político-partidário falha completamente. A
singularidade de uma instituição partidária desenvolve-se ao longo de um
processo que não deve ser restringido a um único acto comunicacional isolado
e sem qualquer coerência com os precedentes e procedentes. Simultaneamente,
também não deve fundamentar-se nas mensagens veiculadas, exclusivamente,
por um meio de comunicação (cartaz). A juntar a estas razões acrescenta-
-se mais uma: o cartaz é um meio de comunicação que não está adequado
à transmissão de um volume significativo de informação relacionado com
a caracterização dos contornos de um posicionamento institucional. É nesta
perspectiva que concluímos que os signos típicos do sistema de significação
ideológica não contribuem para a edificação de uma singularidade político-
-partidária, mas, principalmente, para a sua consolidação. Devido à vocação
reminder do cartaz, enquanto meio de comunicação, a dinâmica inerente
ao sistema de significação ideológica está associada a uma função de
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rememoração de outras mensagens anteriormente veiculadas quer através
de outros cartazes, quer por intermédio de outros meios e iniciativas de
comunicação (panfletos, jornais partidários, manifestações, sessões de
esclarecimento, etc.). Esta função de rememoração (que é concretizada através
de diferentes modalidades de manipulação significante de signos inerentes
quer ao sistema de expressão política, quer ao de significação ideológica)
parece-nos inscrever-se num panorama de intertextualidade no contexto do
qual, os sentidos evocados devem estabelecer uma relação de parentesco
e, sobretudo, de coerência com as significações, mais ou menos explícitas,
mas anteriormente veiculadas por outros meios de comunicação noutras
circunstâncias e contextos. Nesta intertextualidade, pensamos que existe toda
uma mobilização de um universo político-institucional originário (onde radica
a singularidade simbólica das instituições partidárias), depositado na bagagem
significativa relativa à globalidade de uma produção comunicacional de índole
corporativa. Tudo isto conduziu-nos à necessidade de concluirmos que, ao
contrário do que se verifica no âmbito do sistema de expressão política
(pautado por uma funcionalidade inerente à legitimação de uma vocação
institucional de natureza partidária), a funcionalidade subjacente à dinâmica
conotativa inerente às significações do sistema de significação ideológica
é de natureza, essencialmente, mnemónica no sentido de se reportar, através
de diferentes modalidades estilísticas, às significações de uma produção
discursiva de natureza político-partidária anteriormente concretizada e que
poderemos considerar como apresentando uma natureza incontestável.

V.3 - Dimensões configurativas do cartaz
No que diz respeito às suas singularidades enquanto meio de

comunicação, verificámos que o cartaz apresenta a particularidade de
conjugar, principalmente, duas matérias expressivas diferentes: uma é de
natureza ortográfica (palavras impressas) e a outra apresenta uma
especificidade iconográfica (ilustrações). A estas duas, acresce uma outra
- a matéria gráfica (grafismos). As três matérias expressivas caracterizam
o cartaz enquanto meio de comunicação, sendo independentes das
especificidades dos discursos que difunde: de natureza cultural, político-
-partidária, religiosa, jurídica, etc..

A juntar a esta particularidade, descobrimos que o cartaz também
é caracterizado por um conjunto de parâmetros de configuração que estão
associados às condições de recepção  e de interpretação  dos discursos
que por ele são veiculados. Alguns destes parâmetros foram recenseados
nos exemplares que integram o corpus de análise e apresentam a
particularidade de serem intencionalmente manipulados para produzir efeitos
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de natureza perceptiva (relacionados com o reconhecimento da existência
de um cartaz associado a uma intencionalidade significativa) ou interpretativa
(inerentes ao reconhecimento de que o cartaz transmite uma mensagem
dotada de um grau mínimo de inteligibilidade). É nesta medida que lhes
atribuímos um estatuto semiótico  designando-os por ‘signos de configuração’.
Integrados no âmbito da categoria dos ‘estímulos programados’, os signos
de configuração visam suscitar, voluntária e intencionalmente, um conjunto
de reacções e estados perceptivos. Estas reacções são consideradas como
os significados dos signos configurativos. Não obstante este enquadramento
semiótico, interessou-nos salientar que a manipulação dos signos de
configuração produz sempre consequências importantes na forma como os
discursos veiculados pelos cartazes (inclusivamente os de natureza político-
-partidária) são recebidos e interpretados. Sobre este aspecto, defendemos
uma posição estritamente utilitária em relação ao expressionismo do cartaz.
Tal posição encontra-se patente no facto de considerarmos que a manipulação
intencional de determinados signos configurativos é desenvolvida com o
objectivo principal de optimizar a percepção e, sobretudo, a inteligibilidade
dos discursos veiculados pelo cartaz. Este facto é de importância basilar:
se o objectivo configurativo da incrementação das condições de recepção
e de inteligibilidade dos discursos veiculados pelo cartaz, proporcionado
pela manipulação intencional dos vários signos de configuração, não é
alcançado, então é a própria utilidade do cartaz, enquanto meio de
comunicação, (no caso específico deste trabalho, enquanto meio de
comunicação político-partidária) que ficará potencialmente em risco.
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ARNALDO MATOS E LIBERTARÁ TODOS OS ANTI-FASCISTAS PRESOS/
MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset, 100x70cm.

MRPP - LIBERTAÇÃO IMEDIATA DO CAMARADA ARNALDO
MATOS/ MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset, 97x67cm.

MRPP - O 1º DE MAIO É VERMELHO/ MRPP. S.l., MRPP, 1975,
Offset, 96x67cm.

MRPP - APELO À ESQUERDA/ ESMAGUEMOS A CONTRA-
CORRENTE REVOLUCIONÁRIA!/ MRPP. S.l., MRPP, 1975, Offset,
86x61cm.

MRPP - VIVAM OS ÓRGÃOS DA VONTADE POPULAR/ MRPP.
S.l., MRPP, 1975, Offset, 85x61cm.

MRPP - COMÍCIO/ O GOLPE SOCIAL-FASCISTA DE 25 DE
NOVEMBRO E AS TAREFAS DO PROLETARIADO/ MRPP. S.l, MRPP,
1975, Offset, 98x68cm.
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MRPP - GRANDE COMÍCIO/ QUE CAMINHO SE ABRE À CLASSE
OPERÁRIA?/ MRPP. Lisboa, MRPP, [1975], Offset, 65x49cm.

[MRPP] - COOPERATIVA POPULAR LIVREIRA KARL MARX. S.l.,
[MRPP], [1975], Offset, 68x48cm.

MRPP - ... O TEMPO É DE GUERRA MAS O HORIZONTE É
VERMELHO/ MRPP. S.l., MRPP,   [1974-1975], Offset, 48x68cm.

MSP, LUAR, MES - CARLOS MARIGHELLA/ “o dever de todo o
revolucionário é fazer a revolução”. S.l., MSP/LUAR/MES, [1974-1975],
Offset, 59x42cm.

OCMLP - A TERRA PARA QUEM A TRABALHA. S.l., OCMLP, 1975,
80x60cm.

OCMLP - COMÍCIO OCMLP/ unir os operários aos camponeses/
fazer a revolução. S.l., OCMLP, [1974 –1975].

ORPCML - PELA CONSTRUÇÃO DA ORPC(ML)/ PELA
RECONSTRUÇÃO DO PARTIDO COMUNISTA . S.l., ORPCML, 1975,
Offset, 43x61cm.

ORPCML - PELA UNIDADE DO POVO CONTRA O AVANÇO
DO FASCISMO!/ ORPCML. S.l., ORPCML, [1974-1975], Offset, 64x47cm.

PARTIDO COMUNISTA (EM CONSTRUÇÃO) - A LEI DOS
PARTIDOS É UMA BURLA. S.l., Partido Comunista (em Construção)/Comité
Marxista de Portugal, 1975, Offset, 78x47cm.

PCP - COMÍCIO DO PCP/ QUELUZ. S.l., PCP, 1974, Offset,
69x49cm.

PCP - 1º COMÍCIO EM MATOSINHOS/ PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1974, Offset, 47x33cm.

PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS/ 1º COMÍCIO NA
PÓVOA DO VARZIM. S.l., PCP, 1974, Offset, 100x70cm.

PCP - 1º comício em braga do partido Comunista português. S.l.,
PCP, 1974, Offset, 69x49cm.

PCP - COMÍCIO/ O POVO QUER E VENCE/ PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÊS. PCP, 1974, 57x40cm.

PCP - COMÍCIO EM SACAVÉM COM ÁLVARO CUNHAL/ PARTIDO
COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1974, Offset, 47x33cm.

PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.L., PCP, 1974, Offset,
47x48cm.

PCP - com o PCP na Unidade para bater a reacção/ PARTIDO
COMUNISTA PORTUGUÊS. Lisboa, PCP, 1974, Offset, 98x68cm.

PCP - O Partido dos trabalhadores e da resistência antifascista/
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. Lisboa, PCP, 1974, Offset,
98x68cm.
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PCP - GRANDE COMÍCIO CAMPO PEQUENO/ PARTIDO
COMUNISTA PORTUGUÊS. Lisboa, PCP, 1974 Offset, 70x49cm.

PCP - 57º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE Outubro/ PARTIDO
COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1974, Offset, 68x47cm.

PCP - COMÍCIO AMIZADE/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS,
PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DA ALEMANHA. Sl., PCP, 1974,
Offset, 66x49cm.

PCP, PS - MANIFESTAÇÃO COMÍCIO de apoio ao MOVIMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS / Partido Comunista Português e Partido
Socialista. S.l., PCP, PS, 1974, Offset, 50x70cm.

PCP - POR UM PORTUGAL DEMOCRÁTICO com o PCP. S.l., PCP,
[1974], Offset, 64x47cm.

PCP, PS - Grande MANIFESTAÇÃO COMÍCIO POPULAR/PCP, PS.
S.l., PCP, PS, 1975, Offset, 99,5x66cm.

PCP e outros - POVO MFA/ PELO AVANÇO DO PROCESSO
REVOLUCIONÁRIO/ FSP,MDP-CDE, MES, PCP. S.l., FSP,MDP-CDE, MES,
PCP, 1975, Offset, 49x68cm.

PCP/DORS- constrói o futuro dos teus filhos/ vota no p.c.p.. [Setúbal],
PCP, 1975, Offset, 48x68cm.

PCP - AS LIBERDADES EM PERIGO! URGE ESMAGAR A
REACÇÃO FASCISTA!/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP,
1975, Offset, 67x47 cm.

PCP - por nós e por ti/ vota PCP. S.l.., PCP, 1975, Offset, 64x47cm.
PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS/ COMÍCIO / TORRES

VEDRAS. S.l., PCP, 1975, Offset, 50x70cm.
PCP - GRANDE FESTA POPULAR/ COIMBRA PARQUE SANTA

CRUZ/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset,
68x47cm.

PCP - Solidariedade com os Povos da América Latina/ PARTIDO
COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 70x50cm.

PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS/ GRANDE COMÍCIO/
ÉVORA. S.l., PCP, 1975, Offset, 68x47cm.

PCP - COMEMORAÇÕES DO 18 DE JANEIRO DE 1934/ PARTIDO
COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset.

PCP - TODO O APOIO AO MPLA/ COMÍCIO/ PARTIDO
COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 70x50cm.

PCP - Germano Vidigal/ 30ºANIVERSÁRIO  do assassinato/ PARTIDO
COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l. PCP, 1975, [Offset].
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PCP - GRANDE FESTA POPULAR/ COIMBRA PARQUE SANTA
CRUZ/ PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset,
68x47cm.

PCP - para construir a democracia junta a tua à nossa voz/ PARTIDO
COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l. PCP, 1975, Offset, 99x69cm.

PCP - comício com a presença de ÁLVARO CUNHAL/ Apresentação
dos CANDIDATOS COMUNISTAS pelo distrito de Setúbal. S.l., PCP, 1975,
Offset, 61x43cm.

PCP - COMÍCIO DO PCP COM A PRESENÇA DE TODOS OS
CANDIDATOS À ASSEMBLEIA CONSTITUINTE. S.l., PCP, 1975, Offset,
70x50cm.

PCP - COMÍCIO/ 58º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE
OUTUBRO/ PCP. S.l., PCP, 1975, Offset, 69x50cm.

PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS/ Sessão de
esclarecimento com Sérgio Villarigues. S.l., PCP, 1975, Offset.

PCP - COMÍCIO em MOSCAVIDE/ PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÊS. Lisboa, PCP, 1975, Offset,  65x48cm.

PCP - VOTA PCP/ POR UM PORTUGAL DEMOCRÁTICO A
CAMINHO DO SOCIALISMO. Lisboa, PCP, 1975, Offset, 100x70cm.

PCP - faz o teu AMANHÃ/vota no PCP. S.l., PCP, 1975, Offset,
69x48cm.

PCP - 54 anos/  PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP,
1975. Offset, 47x33cm.

PCP - DÁ MAIS FORÇA À LIBERDADE/ vota na democracia rumo
ao socialismo. S.l., PCP, 1975, Offset, 96x68cm.

PCP/MZ - POR QUE LUTAM OS COMUNISTAS/  VOTA PCP. S.l.,
PCP, 1975, Offset, 68x48 cm.

PCP - JOVEM nas tuas mãos o futuro de Portugal/ PARTIDO
COMUNISTA PORTUGUÊS. S.l., PCP, 1975, Offset, 49x34cm.

PCP - VOTA PCP/ GRANDE COMÍCIO/ MOSCAVIDE. S.l., PCP,
[1975], Offset, 68x48cm.

PCP/DORS - faz o teu AMANHÃ/vota no PCP.[Setúbal], PCP, [1975],
Offset, 69x48cm.
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PORTUGUÊS. S.l., PCP, [1975], Offset, 49x33cm.

PCP - A REFORMA AGRÁRIA QUE O PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÊS PRECONIZA. S.l., PCP, [1974 - 1975], Offset, 45x62cm.

PCP - GRANDE COMÍCIO COM ÁLVARO CUNHAL. S.l., PCP, s.d,
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PCP - vota pcp/ COMO VOTAM OS TRABALHADORES. [Lx]., PCP,
s.d., offset, 69x46cm.

PCP - GRANDE COMÍCIO DO PCP COM A PRESENÇA DE ÁLVARO
CUNHAL. S.l., PCP, s.d., Offset. Partido Comunista Português.

PCP - PCP/ Partido Comunista Português/ SESSÃO DE
ESCLARECIMENTO. S.l., PCP, s.d. 45x33cm.

[PCP (ML)] - DEVEMOS CONFIAR NAS MASSAS E DEVEMOS
CONFIAR NO PARTIDO. S.l., [PCP (ML)], 1975, Offset, 112x74cm.

[PCP (ML)] - VIVA O MARXISMO-LENINISMO/ VIVA O
COMUNISMO. S.l., [PCP (ML)], [1974-1975], Offset, 30x68cm.

[PCP(r)] - 1921-1956: O partido de Alex, Militão Ribeiro, José
Gregório e Catarina (...). S. [PCP(r)], [1975], Offset, 86x60cm.

PDC - PDC/ PARTIDO DA DEMOCRACIA CRISTÃ. S.l., PDC, [1975],
Offset, 70x49cm.

PDC - Consulta a tua consciência. S.l., PDC, s.d., 43,5x59cm.
PPD - PPD/ PARTIDO POPULAR DEMOCRÁTICO/ A Social-Democracia

em Portugal como nos países de melhor nível de vida da Europa. S.l., PPD,
1974, Offset, 93x63cm.

PPD - O ABRIR EM PORTUGAL/ PPD. S.l., PPD, 1974, Offset,
65x49cm.

PPD - PPD/ PARTIDO POPULAR DEMOCRÁTICO DIZ NÃO ÀS
DITADURAS. S.l., PPD, [1974], Offset, 59x39cm.

PPD - 1º ANIVERSÁRIO/ COMÍCIO FESTA/ PPD. S.l., PPD, 1975,
Offset, 90x65cm.

PPD - PORTUGUÊS! TRABALHADOR!/ PPD- S.l., PPD, 1975, Offset,
30x22cm.

PPD - PORTUGAL LIVRE/ SOCIAL DEMOCRACIA/ PPD. S.l., PPD,
[1975], Offset, 22x16cm.

PPD - TU DECIDES VOTANDO/ PPD. S.l., PPD, [1975], Offset,
63x44cm.

PPD - SOCIAL DEMOCRACIA/ AÇORES/ PPD. S.l., PPD, [1975],
Offset, 50x45cm.

PPD - UMA CASA PARA CADA FAMÍLIA/ UMA FAMÍLIA PARA
CADA CASA/ PPD. S.l., PPD, [1975], Offset, 112x74cm.

PPD - VOTAR É UM ACTO LIVRE E CONSCIENTE/ SOCIAL-
DEMOCRACIA/ PPD. S.l.,PPD, [1975], Offset.

PPD - SIM À AUTONOMIA com a SOCIAL-DEMOCRACIA/PPD.
S.l., PPD, [1975], Offset, 60x43cm.

PPD - O FUTURO DOS TEUS FILHOS ESTÁ NO TEU VOTO/ PPD.
S.l., PPD, [1975], Offset, 30x22cm.
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PPD - REFORMA AGRÁRIA - EXPRESSÃO DA VONTADE DE TODO
O POVO E NÃO PRODUTO DAS MANIPULAÇÕES DE QUALQUER
PARTIDO/ PPD. S.l., PPD, [1975], Offset, 30x22cm.

PPD - hoje somos muitos/amanhã seremos milhões. S.l., PPD, s.d.,
Offset, 93x61cm.

PRP-BR - MORTE AO FASCISMO/VIGILÂNCIA REVOLUCIONÁRIA/
PRP-BR. S.l., PRP-BR, [1974], Offset, 62x46cm.

PRP-BR - não ao fascismo! não às eleições burguesas/ PRP-BR.
Lisboa, PRP-BR, 1975, Offset, 99x68cm.

PRP-BR - grande comício/não às eleições/ sim à revolução socialista/
PRP-BR. S.l., PRP-BR, 1975, Offset.

PRP-BR - CONSOLIDAR A UNIDADE DA CLASSE OPERÁRIA E
DAS MASSAS TRABALHADORAS PARA A REVOLUÇÃO SOCIALISTA/
PRP-BR. S.l., PRP-BR, 1975, Offset, 69x49.

PRP-BR - UMA SÓ SOLUÇÃO/ REVOLUÇÃO SOCIALISTA/
PRP-BR. S.l., PRP-BR, 1975, Offset, 62x46cm.

PRP-BR - não te deixes prender pelas eleições burguesas/luta pelo
poder popular: PRP-BR. Sl., PRP-BR, 1975, Offset.

PRP -BR - PARTIDO REVOLUCIONÁRIO DO PROLETARIADO/
BRIGADAS REVOLUCIONÁRIAS. S.l., PRP-BR, s.d., Offset.

PRP-BR - COMÍCIO. S.l., PRP-BR, s.d, Offset.
PRP-BR - A REVOLUÇÃO TRIUNFARÁ. S.l., PRP-BR, s.d., Offset.
PRP-BR - UNIR/REVOLUÇÃO SOCIALISTA. S.l., PRP-BR, s.d.,

Offset.
PRP-BR - ORGANIZAR/REVOLUÇÃO SOCIALISTA. S.l., PRP-BR,

s.d., Offset.
PRP(BR)/’REVOLUÇÃO’ - SEMANALMENTE Revolução. JORNAL

DA ESQUERDA REVOLUCIONÁRIA.. S.l., PRP(BR)/’REVOLU-
ÇÃO’,[1974-1975], Offset, 61x48cm.

PS - PARTIDO SOCIALISTA SESSÃO DE ESCLARECIMENTO/ Escola
Manuel da Maia. S.l., PS, [1974], Offset, 43x30cm.

PS - PARTIDO SOCIALISTA/ DEMOCRATIZAR/ SOCIALIZAR/
DESENVOLVER. S.l., PS, [1974], Offset, 7x45cm.

PS - MARÇO 21/ COMÍCIO/ PARTIDO SOCIALISTA. S.l., PS, 1975,
Offset, 64,5x49cm.

PS - PARTIDO SOCIALISTA GRANDE COMÍCIO/ Carlos Altamirano/
Mário Soares/ Luís Ayala. S.l., PS, 1975, Offset, 70x49cm.

PS - COMÍCIO/ CONTRA A CAMPANHA ANTI-SOCIALISTA/
PARTIDO SOCIALISTA. S.l., PS, 1975, Offset, 30x21cm.
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PS - TODOS AOS RESTAURADORES/ A LUTA CONTINUA/ PARTIDO
SOCIALISTA. S.l., PS, 1975, Offset, 87x59cm.

PS - CONSTRUIR UM PAÍS LIVRE/PS. S.l., PS, 1975, Offset,
91x64cm.

PS/[PERDIGÃO, Rui]- MARÇO 21/ COMÍCIO/PARTIDO
SOCIALISTA. [Lisboa], PS, 1975, Offset, 64,5x49cm.

PS - Campanha de fundos/ PARTIDO SOCIALISTA. S.l, PS, [1975],
Offset, 40x28cm.

PS - 1º Maio/ PS.  S.l., PS, [1975], Offset, 63x43cm.
PUP - pela República Popular dos Operários e Camponeses! Ditadura

do Proletariado!/ PARTIDO de UNIDADE POPULAR. S.l., PUP, 1975, Offset,
64x55cm.

PUP - COMÍCIO PUP/ VIVA A DITADURA DO PROLETARIADO/
VIVA O LENINISMO!. S.l., PUP, 1975, Offset, 84x555cm.

o recalcomaníaco. S.l., s.e, s.d..
Revista ‘Spartacus’, 1974, Offset, 61x43cm.
‘REVOLUÇÃO’/PRP-BR - SEMANALMENTE/ Revolução/ Jornal

‘Revolução’. S.l., Jornal ‘Revolução’/PRP-BR, [1974-1975], Offset, 32x24cm.
ROSA, ARTUR/CODICE - A REVOLUÇÃO EM MARCHA. Lisboa,

CODICE, [1974], Offset, 63x47cm.
SILVA, Mário Cristino da/PS  - RAZÕES DO SOCIALISMO/ PS.

S.l., PS, s.d., Offset, 70x32cm.
SILVA, Vieira da - A poesia está na rua/ 25 de Abril 1974. S.l.,

s.d, Offset, 70x53 cm.
SILVA, Vieira da - A poesia está na rua. S.l., s.d, Offset, 70x53

cm.
UDP - VINGUEMOS CATARINA, CONTINUEMOS A SUA LUTA/

UDP. S.l., UDP, 1974, 30x21cm.
UDP - OPERÁRIOS, CAMPONESES, UNIDOS VENCEREMOS/ UDP.

S.l., UDP, [1974], Offset, 35x19cm.
UDP - VIVA o 1 de Maio/ UDP. S.l. UDP, [1974], 62x43cm.
UDP - o fascismo não passará!/ UDP. S.l., UDP, 1975, Ofset, 61x44cm.
UDP - COMÍCIO/ PARQUE EDUARDO VII/ CONTRA AS AMEAÇAS

DE INTERVENÇÃO AMERICANA/ UDP. S.l., UDP, 1975, Offset.
UDP - O POVO LUTA PELA DEMOCRACIA POPULAR/ UDP. S.l.,

UDP, 1975, 87x62cm.
UDP - PORTUGAL FORA DA N.A.T.O./ N.A.T.O FORA DE

PORTUGAL/ UDP. S.l., UDP, 1975, Offset, 43x 31cm.
UDP - UDP/ União Democrática  Popular. S.l., UDP, 1975,

[Heliogravura], 63x90cm.
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[UDP] - DEFENDER O REPÚBLICA! O JORNAL DOS
TRABALHADORES. S.l., [UDP], 1975, Offset, 43x30cm.

UDP - COMÍCIO/ GOVERNO DE INDEPENDÊNCIA NACIONAL/
UDP. S.l., UDP, [1975], Offset, 82x60cm.

UDP - a UDP face à nova situação política / COMÍCIO. S.l., UDP,
[1975], Offset, 43x31cm.

UDP - NÃO AOS DESPEDIMENTOS/ UDP. S.l., UDP, [1975], Offset,
40x29cm.

UDP - COMÍCIO/ UNIR E ORGANIZAR O POVO PARA COMBATER
O FASCISMO E CORRER COM OS FALSOS AMIGOS/ UDP. S.l., UDP,
[1975], Offset, 67x47cm.

UDP - ACABEM COM OS IMPOSTOS, MULTAS  E ALCAVALAS
SOBRE OS CAMPONESES POBRES!/UDP. S.l., UDP, [1974-1975], Offset,
30x42cm.

UDP - A REFORMA AGRÁRIA COMEÇA PELA OCUPAÇÃO DOS
LATIFÚNDIOS PELOS ASSALARIADOS! / UDP. S.l., UDP, [1974-1975],
Offset, 30x42cm.

[UDP] - A CLASSE OPERÁRIA SEM PARTIDO É COMO UM
EXÉRCITO SEM ESTADO MAIOR.. S.l., [UDP], [1974-1975], Offset,
66x54cm.

UEC - COMÍCIO DA UEC COM A PRESENÇA DE ÁLVARO
CUNHAL. S.l. UEC, 1974, 70x50cm.

UJC - 1º comício UJC. S.l., UJC, [1975], Offset, 69x49cm.
UJC, UEC - ENCONTRO DA JUVENTUDE/ ujc/ uec/ TORRES

VEDRAS/ 7 - Setembro - 75. S.l., UJC, UEC, 1975, Offset, 60x45cm.
UJC, UEC, MDJ - GRANDE FESTA DA JUVENTUDE/ UJC/ UEC/

MDJ. S.l., UJC, UEC, MDJ, 1975, Offset, 70x49cm.
UNIÃO DOS LIBERTÁRIOS E ANARQUISTAS - O VOTO NÃO

É SOLUÇÃO. SÓ REVOLUÇÃO SOCIAL.S.l., União dos Libertários e
Anarquistas, [1975], 45x34cm.

VELEZ, Maria/CODICE - A CULTURA É A LIBERDADE DO POVO.
Lisboa, CODICE, [1974],Offset, 90x65cm.

VESPEIRA/CODICE - FORÇAS ARMADAS RAÍZES DE UMA
REVOLUÇÃO. Lisboa, CODICE, 1974, Offset, 68x47.5cm.



548

Internet

Art for a change/ Image Library. Endereço eletrónico:
http://burn.ucsd.edu
BABO, Maria Augusta – “As implicações do corpo na leitura” in:

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (Ed.) - Biblioteca on line de
Ciências da Comunicação. Endereço eletrónico: http://bocc.ubi.pt/

Centro de documentação 25 de Abril. Endereço eletrónico:
http://www.uc.pt/cd25a/
FIDALGO, António – “A economia e a eficácia dos signos” in:

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (Ed.) - Biblioteca on line de
Ciências da Comunicação. Endereço eletrónico: http://bocc.ubi.pt/

Fundação Mário Soares. Endereço eletrónico: http://www.fmsoares.pt/
INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY,

AMSTERDAM, NETHERLANDS (Ed.) - The Chairman Smiles. Posters
from the former Soviet Union, Cuba and China. Endereço eletrónico:

http://www.iisg.nl/exhibitions/chairman/
LE MONDE (Ed.) - Dossier – Mai 68 dans Le Monde. Endereço

eletrónico: http://www.lemonde.fr
MINNEAPOLIS COLLEGE OF ART AND DESIGN (Ed.)– Politprop

library. Endereço eletrónico:
http://www.mcad.edu/classrooms/POLITPROP/place/central/library.html
Musée de la publicité. Endereço eletrónico:
http://www.ucad.fr/pub/index.html
Museu República e Resistência. Endereço eletrónico:
http://www.cm-lisboa.pt/Servicos/dc/resistencia/index.htm
PCTP/MRPP –Luta Popular. Endereço eletrónico:
http://www.terravista.pt/nazare/1747
SCHOOL OF COMMUNICATIONS – UNIVERSITY OF

WASHINGTON (Ed.)- Propaganda analysis homepage. Endereço eletrónico:
http://carmen.artsci.washington.edu/propaganda/
The cuba poster project (CPP). http://www.zpub.com/cpp/
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (Ed.) - Biblioteca on line

de Ciências da Comunicação. Endereço eletrónico: http://bocc.ubi.pt/



549

Multimédia

KLOTZ, Katharina, Müller, Doris - Das politische plakat der DDR:
1945-1970. Berlim, Deutsches Historiques Museum, 1995, Col Diskus,
(CD-ROM).

PCTP/MRPP – Elementos históricos do PCTP-MRPP. Lisboa, PCTP/
MRPP, 1999, CD-ROM com ligação ao site “Luta Popular”, endereço
eletrónico: http://www.terravista.pt/nazare/1747



550



551



552




