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O debate em cartaz 

 

Ivan Rodrigues Martin (PUC/ SP) 

 

É no final do século XIX que começam a ser produzidos cartazes artísticos 

com o objetivo de propagandear produtos e idéias1. Da união do trabalho artesanal de 

desenhistas com o labor técnico de litógrafos, foram feitos, principalmente na primeira 

metade do século XX, uma infinidade de cartazes cujas mensagens de rápida 

apreensão eram construídas, freqüentemente, através da associação entre imagens e 

frases impactantes. Na Espanha, a publicação massiva de cartazes, tanto em sua 

forma original quanto em formatos derivados para cartões, capas de livros e páginas 

de jornais e revistas, teve seu auge no início dos anos de 1930, servindo de canal para 

o intenso debate de idéias daquele momento histórico. Nas palavras de Josep Termes, 

“el cartel, el ‘poster’ iba a competir con el mitin, la radio y el cine en la lucha por 

difundir entre el pueblo unas consignas políticas y sociales”2. 

Desse modo, diversos artistas plásticos disponibilizaram sua arte para a 

divulgação das ideologias de nacionalistas e republicanos, em combate tanto durante 

a Guerra Civil Espanhola como nos anos que a precederam e a sucederam. Para um 

dos mais famosos cartazistas do bando republicano, Carles Fontseré3, há dois 

momentos diferentes na história do cartazismo relativo à Guerra Civil. O primeiro deles 

circunscreve-se ao ano de 1936, mais especificamente ao mês de julho, em 

Barcelona, quando, através da iconografia revolucionária dos cartazes, divulgou-se ao 

exterior “la imagen heroica de la revolución española que, en la época, alumbró una 

gran esperanza en los corazones del proletariado internacional”4. 

Já o segundo momento refere-se à época de produção e veiculação da 

maior parte dos cartazes elaborados durante a Guerra Civil Espanhola, pois, como 
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resposta imediata ao levantamento fascista, dois meses depois de as tropas 

franquistas se sublevarem, o presidente republicano Largo Caballero criou o Ministério 

da Propaganda, que se ocuparia de comandar a produção de inúmeros cartazes, em 

defesa da República e do legítimo governo que ele representava. Carles Fontseré 

utiliza o termo “Institucionales” para qualificar esses cartazes governamentais 

produzidos nesse segundo momento da Guerra, em oposição aos primeiros que, para 

ele, constituíram “la iconografía revolucionaria de los carteles que con prontitud 

extraordinaria llenaron las paredes de la agitada Barcelona, [...] como signo inequívoco 

de una mayoritaria voluntad popular de lucha antifascista”5. 

A produção dos cartazes da Guerra Civil esteve subordinada à 

necessidade da propaganda ideológica de diferentes grupos políticos e, por isso 

mesmo, pode revelar, através de sua concepção estética, os valores das forças 

políticas que se enfrentaram nos campos de batalha.  

Observemos um dos mais contundentes exemplos da primeira fase da 

produção cartazista da Guerra Civil, ao lado do modelo no qual foi inspirado.  Assinado 

por Goñi, este cartaz que leva as siglas do PSU (Partido Socialista Unificado) e da 

UGT (Unión General de Trabajadores) foi impresso no estúdio Ultra, de Barcelona, em 

1936: 
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Primeiramente há que notar que o cartaz de Goñi constitui uma paródia de 

um dos mais conhecidos cartazes estadunidenses da Primeira Guerra Mundial em 

que, na representação do cartazista Montgomery Flagg, o Tio Sam convoca 

voluntários para o exército daquele país: “I want you for US Army”6. No entanto, se 

ambos se igualam no recurso gráfico que causa a ilusão ótica de que os dedos dos 

homens que convocam apontam diretamente para os olhos de quem os observa, a 

diferença fundamental entre eles é ideológica, e isso pode ser demonstrado na 

observação dos outros elementos constituintes das mensagens e de sua relação com 

o contexto em que foram produzidos.  

Vale lembrar que os Estados Unidos só entraram na Primeira Guerra em 

1917 e o envio de soldados estadunidenses à Europa — muitos deles imigrantes ou 

filhos de imigrantes de países que estavam em campos opostos naquela Guerra — 

serviu também como tentativa de apagar do imaginário popular as suas raízes 

estrangeiras, constituindo-se, assim, o ideal nacionalista norte-americano. Nesse 

sentido, a produção de cartazes de propaganda ideológica, também massiva naquele 

contexto, foi engendrada por diversas associações em cujos nomes, segundo o 

historiador italiano Mario Isnenghi, já se  

 

evidenciam o clima difuso de excitação nacionalista: Liga Americana de Proteção, 
Sociedade Americana de Defesa, Liga pela Segurança Nacional, Liga pela Defesa 
da Pátria, Liga pela Liberdade, Liga dos Direitos Americanos, Liga Unitária 
Antialemã, Associação Antianárquica Americana, Jovens Espiões da América, 
Brigadas contra Revoltas, Justiceiros Terríveis etc.7  

 

Em nome dessa intenção nacionalizadora da identidade estadunidense, 

ainda segundo Isnenghi,  

 

o esforço de americanização através da guerra se expressa pela intervenção dos 
chamados “Homens de quatro minutos”: 75.000 propagandistas de rua, escolhidos 
entre os candidatos apresentados por pelo menos “três cidadãos eminentes, 
banqueiro, profissional liberal, homem de negócios”. Eles são capazes, em quatro 
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minutos, de traçar um quadro das “atrocidades alemãs” e das causas da guerra 
perante qualquer tipo de público.8 

   

No entanto, diferentemente das intenções nacionalistas que orientaram 

Montgomery Flagg na produção de seu cartaz, conferindo-lhe um patriotismo perigoso, 

os objetivos dos socialistas espanhóis com a paródia que realizam atendem a outras 

demandas históricas.  

Se observarmos rapidamente os dois cartazes, talvez o primeiro aspecto 

que nos chame à atenção seja a diferença de efeito cromático que há entre eles, 

embora em ambos hajam sido utilizadas cores muito semelhantes. Se observados 

mais atentamente, verificamos que a cor vermelha é mobilizada, no discurso, com 

sentidos diametralmente opostos. Vejamos: no cartaz de Goñi, quem convoca para a 

luta é o soldado jovem e ferido que, através do dedo apontado, da pergunta em 

catalão — i tú? — e da metralhadora disponibilizada no chão, impõe aos seus iguais a 

mesma responsabilidade da qual não se furtara: defender a Espanha da ameaça 

fascista. Já na matriz estadunidense, quem convoca é o Estado, metaforizado na 

figura do Tio Sam.  Há que se notar que, no cartaz republicano, o vermelho que colore 

o pronome pessoal tú — que na frase tem função de vocativo, ou seja, designa aquele 

que é invocado — é o mesmo vermelho do sangue derramado pelo soldado, que 

convoca para a luta. No cartaz americano, o vermelho também colore o pronome 

pessoal you que, na frase, tem função de objeto da querência (want) do sujeito que 

convoca. Esse sujeito expresso pelo pronome “eu” refere-se aos Estados Unidos, 

materializados na figura do Tio Sam e reafirmado na moldura do cartaz em que se 

imprimem as cores da bandeira daquele país. Em outras palavras, depreende-se do 

discurso impresso no cartaz de intenções nacionalistas que o imperativo de se ir à 

guerra decorre da disposição em se atender a um desejo do Estado — como se 

atende a um pedido do pai ou da mãe — e a opção de atender a demanda ali 

impressa depende da adesão do convocado àquele chamado que vem de cima.  
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No cartaz republicano, ao contrário, a opção pela luta advém da 

identificação pela igualdade de condições entre o sujeito convocado e o que convoca. 

A pergunta seca e direta do combatente na hora da morte exige do interlocutor da 

mensagem que ele assuma prontamente aquela luta, que também é dele. O oposto 

ocorre na frase estampada no cartaz estadunidense. Se, à primeira vista, ela parece 

menos autoritária do que o contundente chamado catalão, se observada mais 

atentamente permite a compreensão de que por trás da suavidade que o verbo 

“querer” (want) imprime à ordem que ali se expressa, há o corrosivo paternalismo em 

que as figuras do Estado e do pai se imiscuem. O mesmo sentido de desejo e ordem 

que há na frase “Eu quero VOCÊ na guerra” pode ser percebido, por exemplo, na 

frase “Eu quero VOCÊ na escola”, tão corrente na sintaxe paterna. 

Mas, se é possível perceber nesse cartaz assinado pelos socialistas e 

comunistas catalães uma suposta igualdade de condições entre emissor e receptor da 

mensagem, não é exatamente uma relação desprovida de hierarquia que se verifica 

em outros cartazes em que figuram essas mesmas legendas. Observemos este cartaz 

em que também figuram as siglas UGT e PSU, em que se convocam combatentes 

para a luta contra o fascismo:   

 

 

        
 
 
 
 

 
 

Diferentemente do cartaz apresentado anteriormente, que parodia e, ao 

mesmo tempo, se opõe ao cartaz estadunidense, neste outro exemplar assinado pelas 

mesmas legendas que o anterior, ao passo que se convocam milicianos para a luta 
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contra o fascismo, também se divulgam os ideais de disciplina militar, organizada sob 

o comando de um exército regular, em detrimento da autogestão que caracterizou as 

milícias anarquistas e poumistas. 

Ou seja, nesse cartaz de Michel Adam, também impresso nos estúdios da 

barcelonesa Ultra, em 1936, sobrepõe-se à mensagem verbal de chamamento às 

milícias, uma imagem da organização da resistência contra o fascismo em que se 

revela a hierarquia ideológica e militar. Observam-se, pelo menos, dois níveis de 

subordinação claramente demarcados no cartaz. O primeiro corresponde à 

superioridade partidária denotada pela imperiosa bandeira do Partido Comunista que 

paira sobre todos os combatentes. O segundo é estabelecido entre e o comandante 

militar, uniformizado e armado de metralhadora, representado à frente dos operários e 

camponeses, identificados com boinas e chapéu. 

Nos cartazes anarquistas, apresentam-se outros modos de se chamar 

novos soldados para a luta. Já em 1936, além do chamado pela defesa da Espanha 

contra o fascismo, é clara a proposta dos anarquistas da necessidade de se lutar, 

naquele momento, pela Revolução Espanhola. Vejamos: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nesse cartaz, produzido pela CNT de Valencia, em 1936, está exposto o 

debate que se operava nas fileiras republicanas sobre o caráter complexo do conflito. 

Percebe-se que, para os anarquistas, a Guerra Civil e a Revolução se apresentavam 

como duas faces de uma mesma batalha; já para o cambaleante governo republicano, 



 1117 

ao contrário, a organização militar contra Franco não comportava o caráter libertário e 

coletivista que esteve na base da formação das milícias anarquistas e poumistas. 

Note-se que a composição do revolucionário miliciano dialoga diretamente com alguns 

dos valores que compõem a ética anarquista: a “disposição para a luta” é 

representada no movimento pungente do seu corpo, no punho cerrado e na resolução 

revolucionária retratada por sua arma levantada; e a “liberdade natural” e a 

“indisciplina” são evidenciadas pelo corpo nu que, no lugar de fardas militares, ostenta 

apenas os lenços negro e vermelho dos anarquistas. Reafirma-se, assim, um conjunto 

de valores que, sob o imperativo da liberdade, compõe a ética anarquista. 

 É o que se vê neste cartaz de Monleon, de 1936, impresso pela Gráfica 

Valencia, em que pode ser observada claramente a representação do ideal anarquista 

de uma sociedade em que os signos da liberdade triunfem sobre os da opressão. A 

imagem idílica do casal nu assemelha-se à do antigo paraíso cristão, habitado por 

Adão e Eva. Opõe-se a ela, a imagem da morte, que agrega os símbolos da Falange 

Espanhola, do nazismo, e do exército franquista.  

 

 
 

Se a produção de cartazes em favor da República se deu através da 

contribuição espontânea dos artistas avessos ao fascismo iminente e contou, 

inclusive, com a colaboração institucional do Sindicato de dibujantes profesionales9, 

após a vitória de Franco e a conseqüente ocupação dos estúdios e das gráficas da 
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Catalunha, avoluma-se a produção de cartazes com as consignas fascistas. Um dos 

mais famosos produtores do cartazismo nacionalista foi Carlos Sáenz de Tejada 

(1897-1958) que, nas palavras do professor Alexandre Cirici,  

 

se hartó de pintar falangistas y legionarios, requetés y flechas, campesinos y 
obreros, mujeres de la Sección Femenina, chicos del Frente de Juventudes, 
heridos y laureados, estudiantes e incluso bebés, portadores de brillantes 
uniformes, de lustrosos correajes, avanando con paso heroico bajo las variopintas 
banderas desplegadas, los lictores y las aguias, o guerreros de todas clases bajo la 
Virgen del Pilar

10. 
 

Num cartaz de 1940, Saénz de Tejada representa, numa profusão de 

ícones conservadores, a vitória dos franquistas sobre a República. Para afirmar a 

solidez do secular casamento entre o catolicismo e o poder estatal na Espanha, 

expõe-se a imagem da propalada Virgen del Pilar, a dos símbolos da Monarquia que 

estampam as bandeiras da vitória e, como se tudo já não estivesse dito, inscreve-se 

no próprio cartaz a legenda: Dios Patria. Já na parte inferior do cartaz apresentam-se, 

em primeiro plano, as três gerações de requetés, simbolizando os que defenderam, os 

que defendem e os que defenderão a tradição religiosa e monárquica. A figura do 

mutilado, à esquerda da tela, é o detalhe que acentua o caráter heróico que se 

atribuíram os golpistas da República:   
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O que se pode concluir, a partir do pequeno panorama apresentado, é que 

a produção de cartazes durante a Guerra Civil Espanhola constituiu um poderoso 

instrumento de debate ideológico e de militância política. E assim como outras 

manifestações artísticas a serviço da propaganda de idéias estiveram inseridas num 

debate mais amplo sobre o papel dos artistas e intelectuais naquela contenda, 

também o fenômeno cartazista da primeira metade do século XX foi uma debatida 

atividade militante em defesa da liberdade ou de sua condenação, tanto no seio do 

bando republicano quanto nas fileiras fascistas. 

Sobre os cartazes produzidos em defesa da República, e apenas para que 

possamos compreender a importância dessa forma de participação política, cabe 

lembrar que, nos idos de 1937, o cartelista Josep Renau, então diretor geral de Belas 

Artes do Ministerio de Instrucción Pública, do governo de Largo Caballero, e o pintor 

Ramón Gaya travaram um intenso debate nos primeiros números da revista 

valenciana Hora de España. Essa discussão levou, para o campo da teorização sobre 

a produção artística, os mesmos argumentos de que se utilizaram os republicanos 

ligados ao PC soviético para conter o caráter libertário que esteve na base da 

formação das milícias anarquistas nas frentes de batalha.  

Se para o pintor libertário,  

 

la misión del cartel dentro de la guerra no es anunciar, sino decir, decir cosas, 
cosas emocionadas, emocionadas más que emocionantes [...] y esto sólo lo puede 
conseguir — o intentar — el arte libre, auténtico y espontáneo, sin trabas ni 
exigencias, sin preocupación de resultar práctico y eficaz

11; 
  

para o representante do governo de Caballero, ao contrário,   

 

[...] en el artista que hace carteles, la simple cuestión del desahogo de la propia 
sensibilidad y emoción, no es lícita ni prácticamente realizable si no es a través de 
esa servidumbre objetiva, de ese movimiento continuamente renovado de la 
osmosis emocional entre el individuo creador y las masas [...]

12. 
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Depreende-se desse debate que o objeto da discussão entre os envolvidos 

com a produção de cartazes durante a Guerra Civil Espanhola é o direito irrestrito ou 

controlado da expressão de idéias. E essa tensão pode ser observada não só no 

debate teórico sobre o cartazismo, mas na constituição dos elementos simbólicos que 

compõem sua própria estética. 

Dessa forma, os sentidos dos enfrentamentos ideológicos ali presentes 

transcendem os limites espaciais e temporais da Guerra. E como, felizmente, não se 

conseguiu silenciar por definitivo o ideal de liberdade, ainda hoje, tantas décadas 

depois, o debate sobre o fenômeno cartazista da Guerra da Espanha continua vivo. 

Além da veiculação dos cartazes republicanos nos inúmeros fanzines e revistas 

eletrônicas disponibilizadas na internet por militantes de esquerda, dos mais variados 

matizes ideológicos, também os fascistas não se furtam a mostrar suas garras. No 

número 19 da revista virtual Patria Hispanoamericana, ao lado de um artigo 

comemorativo do octagésimo aniversário do golpe de Primo de Rivera, há um texto 

intitulado “Sáenz de Tejada, dibujando una rebelión” que reclama um lugar na História 

da Arte para o mais eminente artista do cartazismo franquista que, segundo seu autor, 

foi 

 

condenado al ostracismo a partir da la Transición por su injusto etiquetamiento 
como dibujante fascista. Es bien sabido que en el mundo del arte y de la cultura 
manda la izquierda, y que la izquierda no entiende de cultura, ni de arte, sino sólo 
de ideologías, de venganzas y de rencor, lo que explica que Tejada haya sido 
sistemáticamente postergado como artista [...]

13
. 

  

O debate atual sobre a Guerra Civil Espanhola, observável tanto na 

veiculação massiva dos produtos ideológicos propagados naquele contexto, quanto 

nas formas de sua apresentação e nas discussões sobre seus significados políticos, 

reafirma a perspectiva histórica de que os combates bélicos travados entre os 

republicanos e os nacionalistas espanhóis, nos anos de 1930, representam uma das 
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faces de um conflito muito maior, que não se sabe exatamente quando começou, nem 

quando terminará: o combate sistemático à idéia de liberdade e a sua defesa 

incondicional. 

 

Notas 
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