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RESUMO 
 
O presente trabalho busca compreender como a cor vermelha se tornou símbolo dos movimentos 
sociopolíticos de esquerda no Brasil. Observamos como a cor vermelha está presente na história da 
humanidade e buscamos compreender os significados que a ela foram atribuídos ao longo do tempo, 
até o momento no qual ela se transformou em sinônimo de uma ideologia. Além disso, pesquisamos 
a sociedade pós-moderna e o modo como os sujeitos nela inseridos se relacionam; os movimentos 
sociais no Brasil, como eles se sustentam na sociedade atual; e a cultura política comunista e seus 
resquícios na cultura política brasileira. Tem-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, que se 
baseia em livros e artigos de autores especialistas como base de argumentação. A partir disso, 
entendemos como a cor vermelha se inseriu como elemento particularizante na cultura política 
brasileira pós-moderna e como os códigos culturais construíram a simbologia da luta de classe com 
essa cor. 

 
Palavras-chave: Vermelho; Movimentos sociais; Neotribalismo. 

 
ABSTRACT 
 
The present work search understand how the color red became a symbol of the sociopolitics 
movements of the left in Brazil. We observed how the red color is present on the human history and 
we seek to understand the meanings that had been assigned to it over time, until the moment that 
she became synonym of a ideology. Besides that, we searched the postmodern society and how the 
subjects inserted in it relate; the social movements on Brazil, how they support themselves in the 
today’s society; and the communist political culture and its remnants in the Brazilian political culture. 
Has as methodology the bibliographic research, which is based on books and articles by expert 
authors as a basis for argumentation. From that, we understand how the red color inserted itself as a 
particularizing element in postmodern Brazilian political culture and how cultural codes had built the 
class struggle symbology with this color. 
 
Keywords: Red; Social movements; Neotribalism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Toda história começa de um ponto, nesse caso, um ponto vermelho. 

Essa cor está presente desde a pré-história, nas artes rupestres datadas de 

aproximadamente 33.000 a 29.000 anos antes de Cristo (PASTOUREAU, 2017). 

Ou seja, ela acompanha os seres humanos durante todas as suas organizações e 

transformações. E, exatamente por isso, é a cor que mais foi trabalhada, sendo 

descoberta em inúmeros tons, a partir de diversos pigmentos, com usos e definições 

diversos.  

Dependendo da época e civilização estudada, o vermelho muda de 

significado, mas existe dois que são mundialmente unificados: o sangue e o fogo. 

Ao longo da história, eles foram sendo vistos às vezes pelo aspecto positivo, às 

vezes pelo negativo e, em muitas ocasiões, unificados, pois na verdade eles não se 

anulam. O sangue, por exemplo, pode ser o de Cristo derramado na cruz, 

sacrificando-se pela humanidade, ao mesmo tempo que é o sangue da guerra, da 

violência, da agressividade. 

O vermelho, portanto, sempre tem relação com a vida. Etimologicamente, 

deriva do latim vermiculus, que significa inseto (GUIMARÃES, 2004). Essa relação 

é compreendida a partir da história dos pigmentos, com o inseto chamado 

cochonilha encontrado no México em, aproximadamente, 1525 (PASTOUREAU, 

2017). Ele é um parasita de cactos e, quando é esmagado, libera o mais forte tom 

de carmim. Esse pigmento foi utilizado e produzido em larga escala na época, sendo 

aplicado para tingir tecidos e, atualmente, é empregado como corante em alimentos, 

medicamentos e como indicador químico. 

O ofício de tingir tecidos foi, inclusive, uma organização regulamentada 

na França do século XVIII, com mestres tintureiros e divisões que tinham suas cores 

e tecidos específicos a ser trabalhados.1 E só alguns tintureiros podiam usar os 

matizes do escarlate, enquanto os outros tingiam com outros tons - mais opacos, 

construindo um sistema estável na época, no qual os produtores eram 

especializados em suas paletas de cores designadas. 

                                                
1 Fonte: ROCHE, Daniel. A cultura das aparências: uma história da indumentária (séculos XVII-
XVIII). São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007, pág. 289/290 
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Se a história da cor for observada como um todo, chega-se à conclusão 

que é recente a simbologia do vermelho como movimento social, como indicador de 

práticas ou praticantes do comunismo ou do socialismo, ou ainda, de ideais de 

esquerda nos países ocidentais. Porém, por causa da globalização, dos sistemas 

de comunicação em massa e das múltiplas mídias, é um dos significados mais fortes 

dessa cor; e existe uma característica particular nessa ligação, pois em nenhum 

outro momento da história da humanidade ocorreu com o vermelho ou outra cor 

esse tipo de ligação que alcança o nível de sinônimo. 

Pastoureau (2017) diz que esse tipo de conexão está paulatinamente se 

formando exatamente com a cor oposta ao vermelho. Segundo ele, o verde e o 

meio-ambiente, ou mais especificamente os movimentos de uso consciente dos 

recursos naturais, os veganos, os protetores dos animais, seja contra os testes 

cosméticos ou contra os canudos plásticos que acabam nos mares, matando 

tartarugas; esses ideais estão se fundindo na cor verde e, assim como até alguns 

anos dizer que a cor vermelha é a favorita o indivíduo era relacionado 

imediatamente ao comunismo, agora é dito que é o verde que se relaciona ao 

ambientalismo, ou movimento verde. Mas essa conexão ainda está se 

concretizando, e, mesmo que ocorra de fato nos próximos anos ou décadas, o 

vermelho continua sendo a primeira cor a experienciar e formar esse tipo de 

simbologia quase inerente. 

A partir de um recorte brasileiro, buscamos compreender como na 

sociedade brasileira atual é preciso não muito mais do que vestir uma blusa 

vermelha, ou levantar uma bandeira vermelha na rua, para caracterizar o indivíduo 

como pertencente a um grupo político de esquerda. E entender, também, como 

mesmo na era pós-moderna, de identidades fluidas2 e tribos efêmeras3, o 

movimento social continua suas ações políticas de enfrentamento, como consegue 

agregar as pessoas para buscar melhorias ou impedir o retrocesso. 

Existem documentos, livros e pesquisas sobre as cores nas mais 

diversas áreas, seja como manual de uso, seja como estudo de ondas visíveis, seja 

como código cultural ou o uso histórico de uma cor específica e as motivações 

                                                
2 Conceito formulado por Zygmunt Bauman (2005), utilizado como referência para conceitualizar a 
sociedade brasileira atual. 
3 Conceito formulado por Michel Maffesoli (1998), utilizado como referência para conceitualizar as 
formas de comunidade e associação humanas que se dão na atualidade. 
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humanas que embasam esse estudo4. Entretanto, apesar dos diversos estudos 

sobre cor em distintas áreas, quando nos referimos à história da indumentária, 

existem poucos trabalhos que associam os dois temas – os que existem tratam de 

momentos específicos5, deixando uma lacuna quando se discute cor na história da 

moda.  

Este trabalho, portanto, apresenta uma pesquisa qualitativa6 e, para 

realizá-la, foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, através da qual 

foi possível abordarmos os conceitos de cor a partir da semiótica7, que estuda a cor 

como código cultural, entendendo que sua simbologia depende do armazenamento 

e da transmissão por um grupo, podendo variar conforme o grupo e época 

analisados. Investigamos, ainda, a história da cor vermelha, para compreender 

como os símbolos relacionados a ela atualmente se construíram.  

E para compreender o uso da cor vermelha pelos movimentos sociais de 

esquerda no Brasil atual, utilizamos como base os conceitos de roupa como 

linguagem, tribo e sujeito na pós-modernidade, espetáculo, cultura política, cultura 

política comunista e uma breve definição de movimentos sociais, conceituando-os 

a partir de autores como Bauman (2005), Maffesoli (1998), Gohn (2000), Guimarães 

(2004), Heller (2014), Pastoureau (2017), entre outros que ajudam na percepção do 

panorama geral político-cultural brasileiro. 

Fazer um breve aparato histórico das lutas sociais no país é preciso para 

perceber o que acontece na atualidade e buscar o cenário que pode vir a acontecer 

no futuro. A retirada de direitos, a revisão de leis de seguridade social e 

previdenciária, por exemplo, foram situações que aconteceram a poucos anos atrás 

e estão se repetindo.  

Assim, procura-se entender como a cor vermelha se modificou em termos 

de simbologia ao longo do tempo, até ser usada como sinônimo, como identificador, 

                                                
4 Por exemplo, “A medicina da cor”, de Charles Klotscher; “A cor no seu cérebro”, de Shelia N. 
Glazov; “As cores na mídia: a organização da cor-informação no jornalismo”, de Luciano 
Guimarães; “Uso da cor no seu dia-a-dia”, de Pauline Wills ou “Doutrina das cores”, de J. W. 
Goethe. 
5 Como no livro “Indumentária e moda: caminhos investigativos” que fala sobre o uso das cores 
pelas mulheres espanholas a partir de litografias do século XIX. 
6 [Organização:] GERHARDT, Tatiana Engel e SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de Pesquisa. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 
7 Semiótica é a ciência que estuda a relação entre os signos e os seus significados, podendo ser 
linguísticos ou não. É o estudo da construção do significado, nesse caso analisando como a cor 
vermelha se tornou um signo dos movimentos sociais no Brasil atual. Foi usado como base o livro 
Semiótica e filosofia da linguagem, de Umberto Eco (1984).  
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como marca dos movimentos sociais e sua presença na cultura política brasileira. 

Utilizando para isso a pesquisa bibliográfica como metodologia, dentro do aspecto 

de pesquisa qualitativa. E obtendo como resultado a compreensão do referido 

processo de ressignificação da cor vermelha, assim como o entendimento dos 

motivos os quais a sociedade atual brasileira continua utilizando o vermelho como 

símbolo de luta por melhores condições de trabalho e de vida. 

 

2. A PRIMEIRA COR 

 

Contar sobre a história da cor vermelha é também contar a história da 

cor.8 Desde as artes rupestres, feitas com tintas obtidas a partir da terra, passando 

pela linguística, com o vermelho sendo, em algumas línguas, sinônimo para cor, 

passando também pela indústria dos pigmentos, sendo o mais usado, pesquisado 

e desenvolvido por muitos anos, o vermelho marcou em diversos aspectos as 

civilizações humanas. 

Segundo Pastoureau (2017), o vermelho foi a primeira cor a ser 

dominada, fabricada e reproduzida. Apareceu nas artes rupestres já em vários tons 

na escala de cores terrosas (dependendo do seu local de extração) e, por isso, a 

procura e o desenvolvimento de novos tons e pigmentos cresceu à medida que 

novas técnicas eram descobertas, primeiro na pintura e em seguida no tingimento. 

Minerais, vegetais e animais, como cinábrio, mínio, granza, kermes e cochonilha, 

foram encontrados e trabalhados até a obtenção dos mais vivos e potentes tons de 

vermelho. 

Mesmo depois da descoberta dos corantes sintéticos, como a anilina, os 

corantes naturais continuaram a ser utilizados, seja na indústria dos cosméticos, 

alimentos, tecidos ou tintas, visto que o primeiro corante sintético foi descoberto em 

1856, por William Perkin9. Portanto, faz pouco mais de 160 anos que a humanidade 

aumentou sua paleta de cores e pigmentos ao nível que é conhecido atualmente. 

Pondo em perspectiva, os corantes sintéticos são novos e ainda estão sendo 

desenvolvidos, se comparados com as técnicas de produção de corantes naturais 

seculares. 

                                                
8 PASTOUREAU, Michel. Red: The history of a color. New Jersey: Princeton University Press, 
2017. 
9 BLASZCZYK, Regina Lee. The color revolution. The MIT Press, London, 2012. 
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O vermelho foi, durante um longo período, a cor mais buscada10, mesmo 

com o alto preço dos corantes de melhor qualidade, com as leis suntuárias que 

destinavam o uso dessa cor particularmente para a nobreza e a aristocracia, ou com 

as mudanças advindas da reforma protestante, que tinha como crença as roupas 

como símbolo do Pecado Original, com o pudor advindo da expulsão de Adão e Eva 

do Paraíso. Portanto, o traje utilizado para cobrir a nudez deveria ser de caráter 

punitivo. Adotando, por conseguinte, vestes que não marcavam a silhueta, de cores 

sóbrias, mais especificamente, o preto. 

Por isso, mesmo durante os séculos XVI e XVII que a aristocracia 

praticamente aboliu o uso dessa cor, os camponeses continuaram a possuir peças 

vermelhas, pois a história diverge quando se fala das outras classes sociais. Apesar 

dos novos ensinamentos da Igreja, os tintureiros estavam mais habituados com as 

melhores técnicas de tingimento em vermelho, e mesmo com os corantes mais 

acessíveis, eles criavam os melhores produtos com essa cor. Por esse motivo, eram 

usados em ocasiões especiais, como feriados ou cerimônias, observando-se 

particularmente o costume das mulheres camponesas da Europa de se casar de 

vestido vermelho até aproximadamente o fim do século XVI11. 

 

Imagem 1: Aplicação de corante vermelho em tecidos diferentes e detalhe do sapato de Luís XIV 

Fonte: Pinterest12 

 

                                                
10 PASTOUREAU, Michel. Red: The history of a color. New Jersey: Princeton University Press, 
2017. 
11 Idem. 
12 Disponível em: (à esquerda) https://br.pinterest.com/pin/469641067392387849/  
(à direita) https://br.pinterest.com/pin/366480488423624753/?lp=true Acesso em: 11/12/2019. 

https://br.pinterest.com/pin/469641067392387849/
https://br.pinterest.com/pin/366480488423624753/?lp=true
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Ao longo da história, assim como novos materiais surgiram para criação 

de tons e pigmentos melhores, novas interpretações e significados foram 

assimilados ao uso dessa cor. Ela pode significar fogo, sangue, guerra, paixão, 

violência, entre outros. E a depender do contexto, esse significado pode ser positivo 

ou negativo. Segundo Heller (2014), os efeitos das cores não são congênitos, assim 

como qualquer linguagem nativa, pelo fato de terem o seu significado aprendido 

desde crianças, eles parecem ser inatos às cores. 

Em outras palavras, a percepção das cores e seus significados depende 

da cultura na qual se está inserido. A luz incide de formas diferentes em países 

diferentes e isso afeta as cores. Por exemplo, quanto mais próximo ao equador, 

mais fortes elas parecem13. Os costumes, as religiões, as lendas e a época de um 

povo são outros fatores que diferenciam o modo como as cores são vistas e 

sentidas pelos indivíduos de uma comunidade. 

Pastoureau (2017) disse que as cores são construídas pela sociedade, 

que dá o seu vocabulário e definições, que constrói os seus códigos e os seus 

valores, que organiza seus usos e determinações. Sendo assim, para entender os 

significados de uma cor, é preciso saber onde ela está inserida, assim como, para 

entender uma sociedade, é preciso entender o uso das cores. Lembrando-se que 

nenhuma cor possui de fato um significado inerente a ela. 

Compreender como são vistas também depende da área do 

conhecimento que vai examiná-las. Na física, por exemplo, as cores são ondas e 

cada uma tem um comprimento diferente, que ao incidir sobre os objetos, o raio 

refletido se torna aquele que é visto. Os raios que estão imediatamente abaixo do 

tamanho do espectro visível pelos seres humanos são os ultravioletas; e os que 

estão imediatamente acima são chamados infravermelhos14. O vermelho, portanto, 

é a cor visível de maior comprimento de onda e ela está no limite do visível, sendo 

por esse motivo considerada uma cor agressiva, que causa inquietação. 

Na cromoterapia, ela é indicada para tratar anemia, depressão, pressão 

baixa, melancolia, insuficiência cardíaca, entre outras. Enquanto isso, nos 

ensinamentos esotéricos, o vermelho é o chakra que equivale às pernas e aos 

                                                
13 GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica, linguística e cultural da 
simbologia das cores. 3 ed. São Paulo: Annablume, 2004. 
14 GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica, linguística e cultural da 
simbologia das cores. 3 ed. São Paulo: Annablume, 2004. 



9 
 

órgãos reprodutivos. Ela é a cor da base, a primeira cor, de forma que todo o corpo 

é dessa cor. A coluna vertebral, os ossos, o sangue e, por simbolismo, os órgãos 

sexuais são vermelhos. Para curar qualquer doença presente nessas áreas, é 

preciso utilizar sua cor complementar, o verde (HELLER, 2014). 

Cada ciência, portanto, tem sua definição de cor e ocorreram diversas 

discussões sobre qual seria a mais precisa. Filósofos, matemáticos, físicos, 

pintores, cineastas, psicólogos e designers estudaram e formularam teorias sobre 

as cores como fenômeno físico, como elemento da natureza, como linguagem, 

como agentes da percepção humana ou até como remédio. Segundo Guimarães 

(2004), esses pressupostos não necessariamente invalidam uns aos outros, pois o 

fenômeno cromático é amplo e o estudo interdisciplinar é fundamental para a 

articulação de novos tratados sobre as cores. 

Tecnicamente, a cor é a “[...] sensação consciente de uma pessoa, cuja 

retina se acha estimulada por energia radiante” (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006, 

p. 1). Mas, como anteriormente dito, é mais que isso. Cor é código, é uma forma de 

analisar e ler um discurso visual. Nesse contexto, para entender a escolha de uma 

blusa, por exemplo, é preciso entender como a cor daquela roupa se encaixa na 

mensagem que seu usuário procura transmitir, consciente ou inconscientemente, 

sendo tão importante quanto o comprimento, forma, e tecido constituinte daquela 

peça. 

Ainda em conformidade com Farina, Perez e Bastos (2006), acredita-se 

que a cultura ocidental atual está tendendo a uma nova civilização visual, com o 

homem moderno (ou pós-moderno) sendo dominado pelo ícone publicitário. As 

cores nesse contexto são um atributo de influência significativa, pois elas agem 

diretamente na tomada de decisões dos leitores dessas imagens, independente do 

caráter comercial de tal imagem. 

 

Sobre o indivíduo que recebe a comunicação visual, a cor exerce uma ação 
tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir. A cor é vista: 
impressiona a retina. E sentida: provoca uma emoção. E é construtiva, 
pois, tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e capacidade, 
portanto, de construir uma linguagem própria que comunique uma ideia. 
(FARINA; PEREZ; BASTOS; 2006, p. 13) 

 

Existem alguns códigos que são convenções fixas nas culturas, como 

vestir preto no período de luto nas sociedades ocidentais ou saber que a luz 
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vermelha no semáforo significa interromper o avanço. Entretanto, em algumas 

ocasiões, pode-se ocorrer a ressignificação de tais códigos. O uso de um vestido 

preto, por exemplo, deixou a conotação do luto com o surgimento do “pretinho 

básico”, sendo o sentido desta cor transformado, indo de um símbolo da tristeza 

para um símbolo de luxo e bom-gosto. Percebe-se, nesse caso, que o preto absorve 

outros significados, assim, as outras cores têm a mesma capacidade da múltipla 

associação simbólica. 

Como defende Heller (2014), há muito mais sentimentos que cores e, por 

isso, associamos a cada cor sentimentos e conceitos muito diferentes. Por esse 

motivo, é possível concluir que o vermelho, sendo a primeira cor a ser dominada 

pelos humanos, é também a que carrega os significados com mais potência. O seu 

uso diminuiu no cotidiano ao longo do tempo, sendo passada pelo azul como cor 

favorita nas sociedades ocidentais, mas ela continua a mais forte e notável cor, 

sendo a mais rica em poética, onírica e possibilidades simbólicas (PASTOUREAU, 

2017). 

Nesse contexto, é preciso mencionar que o vermelho nem sempre teve 

a conotação de cor revolucionária, política, pertencente aos movimentos sociais e 

ao povo como símbolo de sua luta por direitos e melhores condições de vida e de 

trabalho. Na verdade, por muitas décadas, ela foi uma cor aristocrática, não só pelo 

preço dos corantes de melhor qualidade ser caro - criando uma divisão social desde 

a obtenção da tinta; mas como resultado da história do seu uso e simbolismo15. 

Referindo-se aos significados positivos do vermelho, ele era considerado 

a cor do fogo do Espírito Santo, do sangue de Cristo derramado na cruz, dos mantos 

dos reis usados nas coroações, das roupas do alto escalão da Igreja Católica (Papa 

e Arcebispos), dos juízes da Roma Antiga, e, mais tarde, foi a dos aristocratas 

franceses em seus saltos vermelhos característicos. Em 17 de Julho de 1791, com 

o Massacre do Campo de Marte, durante a Revolução Francesa, essa cor recebeu 

um novo significado16. 

Existia uma lei em Paris que determinava o hasteamento de uma 

bandeira vermelha no começo de um tumulto, para avisar ao povo que se 

dispersassem ou seria aplicada força bruta. Entretanto, neste dia, antes que a 

                                                
15 PASTOUREAU, Michel. Red: The history of a color. New Jersey: Princeton University Press, 
2017. 
16 Idem. 
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população tivesse tempo de se dissipar, a guarda nacional atirou e cinquenta 

pessoas morreram, sendo imediatamente proclamadas como “mártires da 

Revolução”. A partir desse momento, a população francesa começou a usar a 

bandeira vermelha como símbolo da revolta popular, pronta para se erguer diante 

de toda tirania17. 

A história continua, essa bandeira prosseguiu sendo usada pelos 

franceses em diversas manifestações e protestos. Era vista sobre as barricadas, 

servindo como símbolo para a revolta do povo tanto contra empregadores, quanto 

contra um governo que se tornava gradualmente mais conservador. Foi durante 

meados do século XVI, com as manifestações ocorridas na Europa industrial, que 

essa bandeira se tornou símbolo dos movimentos trabalhistas e, posteriormente, 

dos seus sindicatos e partidos18. 

Vários partidos socialistas foram criados nesse período, levando o 

vermelho nas suas bandeiras, espalhando essa simbologia pela Europa, até que, 

em 1889, o dia 1º. de Maio foi escolhido como Dia Internacional do Trabalhador, 

consolidando nesse momento uma tradição mundial de passeatas e manifestações 

neste dia em inúmeras cidades, com bandeiras vermelhas hasteadas como símbolo 

característico das lutas de classes19. Assim, compreende-se a escolha dessa cor 

para a bandeira oficial da União Soviética, escolhida em 1922. 

Desde 1917, com a Revolução Russa, o vermelho alcançara um novo 

patamar no imaginário popular, tornando quase um imperativo ser a bandeira do 

regime soviético. Ao acrescentar o martelo e a foice em cruz, simbolizando a união 

de trabalhadores da indústria e camponeses, eles acrescentaram mais um 

significado à bandeira vermelha, espalhando os ideais de uma nação através de um 

objeto que se transformou em imagem, que foi divulgada incessantemente durante 

décadas e que carrega até hoje a mesma mensagem20. 

Antes dos ideais comunistas serem passados através dessa cor, o 

vermelho nas bandeiras nacionais, segundo a heráldica, significava um histórico de 

lutas, guerras e conquistas de territórios. Por conseguinte, torna-se evidente a falta 

dessa cor na bandeira brasileira. O verde-amarelo representa o país desde 1922, 

                                                
17 Idem. 
18 Idem. 
19 PASTOUREAU, Michel. Red: The history of a color. New Jersey: Princeton University Press, 
2017. 
20 Idem. 
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com a proclamação da Independência, sendo indicadores das casas imperiais de 

Dom Pedro I e sua esposa, verde dos Bragança e amarelo dos Habsburgos 

(ELMAN; BENETTI, 2010). O vermelho só é encontrado pontualmente na bandeira 

adotada entre 1922 a 1989, fazendo referência a elementos imperiais de Portugal. 

A bandeira adotada em 1989 com a consolidação da República, vigente atualmente, 

retirou os últimos resquícios dessa cor. 

É evidente, portanto, que a escolha dos partidos políticos, países e 

sindicatos que tinham seus ideais alinhados com os ideais comunistas, seria utilizar 

o vermelho nas suas bandeiras, sendo adornada com símbolos ou não, como é o 

caso da República Popular da China e suas cinco estrelas amarelas. No Brasil, essa 

cor foi adotada pelo Partido dos Trabalhadores21 (PT), pelo Movimento dos Sem 

Terra22 (MST), pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto23 (MTST), pelo Partido 

Comunista do Brasil24 (PCdoB), pela Central Única dos Trabalhadores25 (CUT), 

entre outros. 

 

Imagem 2: Protesto no Brasil atual X Revolução Russa (1917) 

Fonte: (foto) Paulo Pinto/ Agência PT26 e (pintura) 

 

Segundo Pastoureau (2017), essa ligação entre vermelho e grupos 

políticos de esquerda dominou por mais de um século e meio a história dessa cor, 

                                                
21 Fundado em 1980. 
22 Fundado em 1984. 
23 Fundado em 1997. 
24 Fundado em 1962. 
25 Fundada em 1983. 
26 Disponível em: https://www.brasil247.com/blog/unidade-da-esquerda-eixo-da-frente-anti-
bolsonaro Acesso em: 11/12/2019. 

https://www.brasil247.com/blog/unidade-da-esquerda-eixo-da-frente-anti-bolsonaro
https://www.brasil247.com/blog/unidade-da-esquerda-eixo-da-frente-anti-bolsonaro


13 
 

deixando de lado os outros possíveis significados e simbolismos dela. Vermelho 

não era mais apenas uma cor, mas uma ideologia, tornando-se não apenas símbolo, 

mas sinônimo desses ideais. Essa ligação é forte o suficiente para aparecer em 

dicionários como sinônimos. No Houaiss, por exemplo, um dos significados do 

termo “vermelho” é “(indivíduo) que segue o comunismo ou socialismo”. Seu uso 

tem mais ligação com o fogo transformador, a ação e a imposição de novos valores 

revolucionários do que com infância, amor, paixão, erotismo, prazer ou justiça.  

Atualmente, essa associação continua forte, mas está cedendo 

gradualmente a outras interpretações. O uso geral do vermelho no cotidiano ficou 

cada vez mais afastado da realidade, sendo deslocado para o lugar de espetáculo, 

seja com as cortinas dos teatros, ou com os tapetes vermelhos das premiações, ou 

com os laços vermelhos cortados numa cerimônia de inauguração, ou até com as 

bandeiras, blusas e bonés vermelhos usados numa passeata de 1º de Maio. Esse 

uso pontual resulta num simbolismo mais expressivo, fazendo com que ela continue 

sendo a cor mais forte simbolicamente (PASTOUREAU, 2017). 

Nenhuma outra cor possui a mesma força visual que o vermelho, seja 

por causa do seu comprimento de onda, ou por seus significados associados a 

extremos (como o fogo do Espírito Santo e ao mesmo tempo o fogo do Inferno), ou 

simplesmente pelos sentimentos aludidos a ela que são advindos de experiências 

pessoais. O fato de a publicidade utilizá-la como elemento para a venda de produtos 

em promoção, ou em dias comemorativos como dia dos namorados, dia das mães, 

Natal, não é acidental. Assim como as marcas possuem propósitos definidos ao 

utilizar essa cor, seja para vender um produto específico, para construir uma 

imagem específica, ou para atrair clientes específicos, as pessoas também usam 

essa cor como elemento de comunicação. 

 

3. A “ONDA” VERMELHA 

 

A roupa é a primeira informação que é percebida sobre alguém 

(QUINTELA, 2011). Antes de qualquer palavra ou movimento, lê-se a personalidade 

e os objetivos de uma pessoa pelo que ela veste. É o princípio de uma apresentação 

que será elaborada quando adicionadas outras informações, como onde se 

encontra o sujeito ou qual o espaço que ele ocupa naquele lugar. A comunicação, 

seja ela verbal ou não verbal, é o que conecta os indivíduos entre si. 
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O corpo, nesse contexto, pode ser visto como palco para um discurso, 

seus gestos e expressões transmitem uma mensagem, e, mesmo que ocorra de 

forma involuntária, o corpo está sempre falando. Assim, as roupas são utilizadas 

como estrutura dessa apresentação pessoal, um figurino que formula a mensagem 

e a identidade daquele que o veste. E, como já dito, as cores fazem parte do 

discurso visual. 

 

Num plano mais sociológico, a roupa está diretamente ligada aos códigos 
de diferenciação social, à construção da identidade de gênero, aos 
processos de mudança social, aos fenômenos sociais como religião, 
cinema, música, movimentos juvenis, tribos urbanas, movimentos sociais.” 
(MOTA, 2010, p. 18) 

 

A partir do processo de personalização das roupas, elas passam a 

identificar as pessoas e a marcar seus gostos, suas diferenças e suas 

personalidades (QUINTELA, 2011). O vestuário de um grupo, portanto, exprime um 

visual e um comportamento específico. Há um mimetismo dentro de uma tribo, mas 

é possível perceber que, ao mesmo tempo, ocorre uma personalização de cada 

integrante - mesmo ao utilizar a mesma peça, ela pode ser recortada, envelhecida, 

modificada de forma a pertencer a um indivíduo específico, compondo sua 

identidade. Essa referida identidade sendo construída tanto como grupo, quanto 

como membro do dito grupo.  

As regras em torno da vestimenta de uma tribo também são aplicadas a 

comportamentos, músicas, gírias, esportes, consumo, entre outros aspectos. A 

escolha de cada aspecto desses por um indivíduo pode incluí-lo mais ou menos em 

um grupo em um momento específico, adequando mais ou menos sua 

personalidade ao grupo. Desta maneira, essas regras são construídas de forma que 

os participantes de uma tribo se sintam pertencentes a ela, ligados a partir de um 

contágio de sentimento vividos em comum (MAFFESOLI, 1998). 

É assim que as tribos surgem, a partir da união de seus integrantes ao 

redor de um elemento, emoção, sentimento, mitologia ou ideologia, comum 

(MAFFESOLI, 1998). Podem existir heróis, santos ou figuras emblemáticas 

agregadoras, mas que são, em alguma medida, um arquétipo que é de fácil 

identificação por qualquer pessoa. Essa tribo a qual ele se refere, ao contrário do 

estático tribalismo clássico, diz respeito a um neotribalismo que é fluido, pontual, 
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disperso e orgânico. É preciso, então, conceitualizar a tribo contemporânea e como 

os indivíduos que a forma se caracterizam.  

As tribos compõem a massa e ela constitui agora o que antes era a 

classe, redefinindo o que é o conjunto social humano, pois a massa é heterogênea, 

desorganizada, orgânica e sem propósito maior além de existir e sobreviver. De 

fato, Maffesoli (1998) fala que o povo enquanto massa tem como essência triunfar 

sobre a morte todos os dias. Enquanto isso, a classe é uma organização racional, 

com um funcionamento orientado para um fim específico. Passou-se de uma era 

(Modernidade) de uma estrutura mecânica e estática, com organizações político-

econômicas fixas e seus grupos contratuais individualistas, para uma era (Pós-

modernidade) de estruturas complexas, fluidas, organizada em massa a partir de 

tribos (MAFFESOLI, 1998). 

Na atualidade, o indivíduo não mais desempenha uma função na 

sociedade - sendo assim definido por ela seja no âmbito de um partido, de uma 

associação ou de um grupo fixo; ele representa papéis mutáveis pré-definidos pela 

sociedade, seja na sua atividade profissional, seja nas diversas tribos que participa.  

 

Podemos dizer então que não é mais suficiente para a compreensão da 
construção das identidades das sociedades contemporâneas a categoria 
classe social, visto que as pessoas se agrupam e se separam mediante 
escolhas individuais e baseadas no gosto subjetivo, que transcende a 
classe social a qual se pertence. Sendo assim, o vestuário pode ser visto 
como um canal de para o agrupamento dos indivíduos. (QUINTELA, 2011, 
p.6). 

 

As roupas, nesse sentido, passam de elemento passivo na construção 

de uma identidade (sendo produto de regras implícitas de comportamento), para 

agente enquanto facilitador de trocas de “papéis” de um indivíduo (TAVARES; 

PONTES, 2015). Uma pessoa pode se travestir de si mesma, de alguém que ela 

almeja ser, ou de alguém completamente diferente de si. A depender da ocasião e, 

contanto que ela esteja de acordo com os códigos sociais e simbólicos, não haverá 

problemas ou desconfortos, inclusive quando inserida em situações antagônicas. O 

que importa é a adaptabilidade do indivíduo. 

Segundo Maffesoli (1998), mudando de figurino, a pessoa vai, “de acordo 

com seus gostos (sexuais, culturais, religiosos, amicais) assumir o seu lugar, a cada 

dia, nas diversas peças do theatrum mundi” (MAFFESOLI, 1998, p.108). Isso se 

torna claro quando as roupas são categorizadas, mesmo que acidentalmente, em 
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roupas para o lazer, para a missa, para o trabalho ou para ficar sozinho em casa - 

ainda que não se tenha um papel social específico a cumprir, a escolha do que vestir 

continua sendo produto de um grupo ou, no mínimo, de um inconsciente coletivo. 

Neste sentido, o espetáculo assegura a comunidade, pois ele tem cada 

indivíduo como, ao mesmo tempo, ator e espectador da sociedade. O culto do corpo 

e os jogos da aparência se validam nessa situação pois o indivíduo só existe quando 

e porque é visto e vê o outro. Segundo Debord (2003), o espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas sim a relação social entre as pessoas mediada por 

imagens. Sendo assim, tem-se que o indivíduo não existe isolado, ele está sempre 

ligado a uma comunidade seja pela cultura, pela comunicação, pela moda ou pelo 

lazer. 

Resumidamente, a sociedade contemporânea se constrói a partir da 

mistura, do orgânico, do afeto, do coletivo e da sucessão caleidoscópica vivenciada 

pelo indivíduo nas tribos às quais participa. Para Bauman (2005, p. 37), “As 

comunidades guarda-roupa são reunidas enquanto dura o espetáculo e 

prontamente desfeitas quando os espectadores apanham seus casacos nos 

cabides”. Ou seja, os papéis sociais mudam de acordo com as situações (ou 

espetáculo) induzidas por uma sociedade e as tribos (ou comunidades guarda-

roupa) são tão mutáveis quanto esses papéis (ou figurinos) e associações. 

Ainda conforme Bauman (2005), os grupos os quais os indivíduos criam 

ou se associam na atualidade possuem a tendência de ser intermediados pelos 

meios de comunicação eletrônicos, sendo cada vez mais frágeis e fáceis de se 

inserir e abandonar, ou seja, são conjuntos cada vez mais fluidos e intercambiáveis. 

É nesse contexto que se encontra o sujeito pós-moderno e suas identidades 

líquidas, flexíveis e descartáveis, sendo pré-moldadas a partir das influências 

invisíveis do sistema socioeconômico e cultural no qual ele está inserido. Ou, em 

outras palavras:  

 

Na lógica pós-moderna, a emergência dos tribalismos toma o lugar do 
individualismo, e o que liga uma pessoa a uma ou mais tribos é o 
sentimento de pertença, em função de uma ética específica e no quadro 
de uma rede de comunicação. Essas tribos se caracterizam por possuir 
uma temporalidade própria, muitas vezes efêmera, organizada de acordo 
com as ocasiões que se apresentam. (ELMAN; BENETTI, 2010, p. 63/64). 
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Surpreendentemente, entretanto, apesar da dispersão espacial dos 

seres humanos no contexto das conexões em rede, o ativismo não se perdeu, ele 

se renovou, encontrando no anonimato e na multiplicidade de identidades a 

potência de assumir diversos papéis e podendo articular manifestantes e grupos 

dispersos a causas antes não imagináveis. É com o poder de rápida mudança entre 

os papéis de cidadão, militante, editor, distribuidor ou consumidor que ocorre a 

convergência de interesses nessa nova abordagem dos movimentos sociais. 

As manifestações ocorridas nos últimos anos estão utilizando cada vez 

mais as novas tecnologias, seja como forma de convocar para as ações coletivas, 

ou como maneira de divulgar tais ações, ou para transmitir ideologias para o maior 

número de pessoas. Entretanto, os enfrentamentos entre a população e a polícia 

brasileira, as rebeliões e as passeatas não são recentes, de fato, elas fazem parte 

da história do país desde os tempos do Brasil Colônia.  

É possível falar de movimentos sociais27 desde as Diretas Já (1984) até 

Zumbi dos Palmares (1660 - 1695), passando pela Revolta do Caldeirão no Ceará 

(1935), Revolução Praieira (Pernambuco, 1847 - 1849) e por Canudos (Bahia, 1874 

- 1897), por exemplo. A partir disso, afirma-se que a sociedade brasileira é marcada 

por lutas e movimentos sociais contra a exclusão social, a dominação e a 

exploração econômica (GOHN, 2000).  

Assim, os movimentos sociais podem ser definidos como: 

 

[...] formas de organização e articulação baseadas em um conjunto de 
interesses e valores comuns, com o objetivos de definir e orientar as 
formas de atuação social. Tais formas de ação coletiva têm como objetivo, 
a partir de processos freqüentemente não-institucionais de pressão, mudar 
a ordem social existente [...] (MACHADO, 2017, p. 252) 

 

Esse conjunto de interesses e valores em comum é o que Gohn (2000) 

qualifica como “princípio da solidariedade”, que se constitui como aquilo que agrega, 

que forma a identidade de um coletivo e ela “é construída a partir dos valores 

culturais e políticos compartilhados pelo grupo” (GOHN, 2000, p. 13). É a partir 

dessa identidade que é criado um conjunto de códigos que representam um 

movimento, sendo percebidos nas linguagens utilizadas nos discursos, nas falas e 

nos documentos construídos. 

                                                
27 Ordem não cronológica, escolhida pela autora seguindo o critério pessoal de maior importância. 
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Tal identidade é construída a partir das ações sociais (como os protestos, 

pacíficos ou não) na mesma medida que é também construída a partir das imagens. 

A partir disso, é criada e projetada para o outro, os que não fazem parte daquele 

movimento, uma frente unificada que procura camuflar as diferenças internas. 

Mesmo que momentaneamente, é necessário que exista essa unidade, pois é dessa 

forma que os indivíduos se sentem pertencentes a um grupo, compartilhando as 

mesmas ideologias, princípios e propósitos, assim como as mesmas gírias, 

bandeiras ou cores. 

 

Imagem 3: Protesto no tapete vermelho de Cannes (2018) 

Fonte: IstoÉ28 

 

Neste contexto, a moda pode ser utilizada como mecanismo de 

diferenciação ou identificação dos sujeitos sociais - coletivos ou individuais (MOTA, 

2010). Pode-se dizer, então, que uma roupa também pode indicar uma identidade 

política, tornando-se um código de distinção e classificação de um grupo ou, 

seguindo a lógica pós-moderna, de uma tribo. Sendo esse sujeito, então, 

pertencente a uma cultura que agrega nos seus símbolos as suas ideologias e, às 

vezes, só é necessário o uso de um objeto para se integrar naquela cultura, é o que 

                                                
28 Disponível em: https://istoe.com.br/protesto-no-tapete-vermelho-de-cannes-contra-genocidio-
indigena-no-brasil/ Acesso em: 11/12/2019. 

https://istoe.com.br/protesto-no-tapete-vermelho-de-cannes-contra-genocidio-indigena-no-brasil/
https://istoe.com.br/protesto-no-tapete-vermelho-de-cannes-contra-genocidio-indigena-no-brasil/
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se pode perceber acontecer com a blusa vermelha nas ações de movimentos 

sociais de esquerda do Brasil atual. 

Gohn (2000) afirma também que “Os indivíduos escolhem, optam, 

posicionam-se, recusam-se, resistem ou alavancam e impulsionam as ações sociais 

em que estão envolvidos segundo a cultura que herdaram do passado e na qual 

estão envolvidos no presente.” (GOHN, 2000, p. 33/34). Entende-se, nesse trecho, 

que o termo “cultura” pode ser lido também como ideologias políticas, valores ou 

crenças. Portanto, quando se abordam os movimentos sociais de esquerda e a 

cultura política brasileira, é preciso compreender a cultura comunista e como os 

seus vestígios estão presentes no país. 

O termo “cultura política” foi formulado em 1950 - 1960, quando os 

cientistas sociais norte-americanos perceberam que a atuação política não depende 

apenas de argumentos racionais, ela também faz referência à cultura na qual o 

sujeito se insere. Pode-se entender como definição para cultura política que ela é 

um 

 

[...] conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas 
partilhado por determinado grupo humano, expressando identidade 
coletiva e fornecendo leituras comuns do passado, assim como inspiração 
para projetos políticos direcionados ao futuro. (MOTTA, 2013, p.3) 

 

Esse conceito de cultura política pode ser aplicado tanto a conjuntos 

nacionais como a projetos políticos específicos, como o comunismo, 

conservadorismo, liberalismo etc. (MOTTA, 2013). É, então, mais que o 

compartilhamento de uma ideologia, é participar de um coletivo que possui uma 

linguagem, uma iconografia, um imaginário e uma memória comum. É o 

reconhecimento de mitos, filmes, músicas, símbolos, discursos, vocabulários, 

bandeiras, entre outras representações de cultura. Na cultura comunista, encontra-

se, por exemplo, a cor vermelha, a comemoração do dia 1º de Maio, a foice e o 

martelo, a estrela vermelha e termos linguísticos como “camarada” ou 

“companheiro/a” presentes na sociedade brasileira atual. 

Existe uma tendência nacional da personificação da política, a população 

se interessa mais em construir uma identificação com um líder político do que com 

um projeto político específico, sendo a esse líder necessário um carisma forte e um 

prestígio que o distinga dos outros. Esse processo acontece tanto pela falta de 
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garantias dos poderes que o Estado oferece à população, como um sistema de 

educação de qualidade; tanto pela lógica de identificação com um objeto, no caso 

um herói nacional, que certifique a adesão à sociedade. 

Assim, pode-se perceber que os projetos de esquerda que conseguiram 

se popularizar e se enraizar de fato na população brasileira foram aqueles que 

possuíram figuras potentes, capazes de serem transformadas em mito. Foi o que 

aconteceu com Prestes, Jango, Brizola, Arraes e Lula (MOTTA, 2013). Dessa forma, 

é possível afirmar que a cultura política comunista, assim como os movimentos 

sociais de esquerda, enquadra-se nos conceitos de tribo de Maffesoli (1998), a qual 

seus sujeitos se aglutinam a partir de um sentimento em comum. E é exatamente 

por causa dessa conformidade que os ideais, os símbolos comunistas e o vermelho 

transcendem as organizações partidárias e outras organizações políticas, resistindo 

e residindo no imaginário popular brasileiro. 

 

4. CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Durante a história do Brasil, aconteceram diversos casos de lutas sociais, 

de demonstração em massa do descontentamento com a ordem vigente ou com a 

retirada de direitos, ou ainda, agrupamentos foram formados para buscar melhores 

condições de vida, de moradia, de trabalho, assim como em busca de novas 

políticas que resguardem os direitos já adquiridos. Os movimentos sociais não 

possuem obrigatoriamente vínculos com partidos ou ideologias políticas, como é 

percebido ao estudar os movimentos do Brasil Colônia. 

Entretanto, desde a divulgação dos ideais comunistas pelo mundo, 

percebeu-se um processo de identificação nacional a qual propiciou a formação de 

diversos partidos políticos e associações brasileiras com ideologias próximas ao 

comunismo. E assim começaram as lutas lideradas pelos movimentos sociais de 

esquerda, sendo até os dias atuais símbolo de mobilização social, de militância. E 

elas são assim legitimadas pela presença do vermelho. 

Essa cor aparece nos panfletos, nos banners, nas bandeiras, nos 

cartazes, nos bonés, nas roupas e até nos rostos de militantes em passeatas ou 

outra ação social política. É utilizada também como identidade visual nas 

campanhas políticas de partidos de esquerda, nas páginas oficiais em redes sociais 
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desses partidos e de associações como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

nos materiais de convocação de manifestação, entre outros. 

O vermelho é, portanto, a cor identitária dos movimentos sociais no 

Brasil. Sua presença foi usada, em um primeiro momento, principalmente para uma 

aproximação com os ideais comunistas da Europa, e para que esses ideais fossem 

transmitidos ao povo, aos de fora daquela organização. Porém, com o passar do 

tempo, essa cor foi apropriada para os mais diversos usos, construindo uma cultura 

política comunista no Brasil, que possui notoriedade ainda atualmente. 

Seja pela expressão “companheiros e companheiras” que está presente 

na linguagem, seja no botton com a imagem da foice e do martelo em cruz, seja no 

boné verde com uma estrela vermelha bordada, estes símbolos carregam ainda a 

mesma identidade visual de décadas atrás. É possível que os acontecimentos que 

levaram a essa simbologia estejam ainda recentes e ela se desvaneça em algumas 

décadas, mas o que está vigente é o que pode ser analisado. 

Assim, os movimentos sociais, que estão progressivamente se 

construindo a partir de indivíduos que tenham uma emoção em comum 

(descontentamento, esperança, revolta), diferente do modo de aglutinação que se 

tinha e que se dava a partir de um ideal ou situação em comum (trabalhadores de 

fábrica, professores, policiais, ou seja, categorias ou classes); têm um papel 

fundamental na sociedade brasileira: o de lutar em busca da solução dos problemas 

de desigualdade social, exclusão e opressão presentes e, no momento, em 

processo de agravamento. 

O cenário atual do país é de retirada de direitos e leis sendo revistas que 

fazem parte do sistema de seguridade social, previdenciária e estatal, que foram 

conseguidas através de muitas lutas dos trabalhadores. Agora, os processos de 

exclusão dos trabalhadores se dão em três frentes: o fim de uma profissão ou 

função por causa das inovações tecnológicas, a redução de cargos e funções pela 

reengenharia administrativa, ou pelas reformas das leis que possibilita a 

flexibilização e a desregulamentação de normas e contratos. 

É um processo, entretanto, que já foi visto no Brasil de 199029, quando 

houve um enfraquecimento dos sindicatos e associações, pois os trabalhadores não 

buscavam melhores condições de trabalho, eles buscavam permanecer no trabalho, 

                                                
29 GOHN, Maria da Glória. 500 Anos de Lutas Sociais no Brasil: movimentos sociais, ONG’s e 
terceiro setor. Rev. Mediações. Londrina, v.5, n.1, p. 11-40, jan./jun. 2000. 
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mesmo em situações insalubres. Foi uma época que aumentou exponencialmente 

o número de pessoas na economia informal, pessoas estas que não podem 

reivindicar seus direitos ou participar de sindicatos. 

Todo esse cenário contribui não apenas para o surgimento do trabalho 

informal, mas também para o aumento de pessoas entrando na situação de miséria, 

vivendo nas ruas, excluídas do sistema econômico por não possuírem mais poder 

aquisitivo. É nessa conjuntura que se é mais necessária a formação de grupos que 

busquem ajudar uns aos outros, assim como manifestar as insatisfações e 

problemas que se têm com a estrutura de poder vigente. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresenta como as cores carregam os significados 

agregados a ela a partir de uma comunidade e seus costumes. É entendendo como 

ocorre o fenômeno da cor como símbolo e como elemento de comunicação que se 

pode entender e formular conexões, usando essa linguagem para comunicar uma 

ideia, seja através de uma roupa, de uma vitrina, de uma loja, de uma propaganda, 

de um anúncio na internet, ou de um filme.  

Em termos de pesquisa, este trabalho buscou apresentar brevemente 

como o vermelho se construiu em termos de identidade dos movimentos sociais de 

esquerda, servindo como introdução para pesquisas mais específicas, que possam 

abordar a história de um grupo específico, tendo como recorte uma associação 

formal como os sindicatos ou informal como as ONGs, e a construção dos valores 

simbólicos, das culturas políticas que ele se insere. 

Além disso, é proposto como desdobramentos deste trabalho, pesquisas 

que se aprofundem ao falar da história do vermelho, que relacionem e estudem mais 

especificamente o vermelho na cultura brasileira, assim como a relação entre as 

cores e a indumentárias, pois é um campo vasto de possibilidades e ainda pouco 

explorado. Assim como falar da cor como símbolo, estudar a cor como forma de 

comunicação cotidiana da sociedade atual, com foco principalmente na moda. 

As cores são um código que estão presentes em todos os ambientes, 

físicos e virtuais. Assim, os campos de possíveis estudos são vastos, podendo ir 

desde a composição de um comprimento de onda e como ele afeta os bastonetes 

e outras células presentes no globo ocular; até a escolha de um carro por causa da 
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cor. Dessa forma, para entender uma sociedade, um grupo, ou melhor, uma tribo, é 

preciso conhecer como as cores são utilizadas, quais símbolos elas portam e como 

elas são utilizadas pelos indivíduos que fazem parte dessa tribo. 
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