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APRESENTAÇÃO 

 

O presente conto é uma elaboração de discentes do primeiro semestre do ba-

charelado em ciências sociais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São 

Paulo. Trata-se de uma avaliação cuja proposta é uma transmidiação sob o tema 

"Mundo pós-pandemia". O material escolhido como ponto de partida da transmidia-

ção foram os gibis, filmes e séries da Marvel Comics e do Marvel Studios, especial-

mente os filmes e séries do Marvel Studios que relatam o trecho de um universo fic-

tício compartilhado de mais de 20 histórias conhecido como Universo Cinematográfi-

co Marvel que compreende desde a eliminação de metade dos seres vivos de todo o 

universo até a reversão da eliminação cinco anos depois e o processo que o mundo 

passou para lidar com o retorno dos eliminados, sendo tais filmes e séries: 

 

 Vingadores: guerra infinita (Lançamento: 2018; Direção: Anthony Russo e Joe 

Russo; Roteiro: Christopher Markus e Stephen McFeely); 

 Vingadores: ultimato (Lançamento: 2019; Direção: Anthony Russo e Joe Rus-

so; Roteiro: Christopher Markus e Stephen McFeely); 

 Homem-Aranha: longe de casa (Lançamento: 2019; Direção: Jon Watts; Ro-

teiro: Chris McKenna e Erik Sommers); 

 WandaVision (Lançamento: 2021; Criação: Jac Schaeffer); 

 Falcão e o Soldado Invernal (Lançamento: 2021; Criação: Malcolm Spellman). 

 

O livro 1984 de George Orwell também foi inspiração para o conto, especial-

mente o bordão recorrente do protagonista Winston repetido mais de uma vez duran-

te a história, “A esperança está nos proletas!”. 

O conto se passa em 2025 na cidade fictícia de Plumbana, localizada no país 

fictício Plumbônia, um país com mais de 90% da população vacinada contra a covid-

19 e sem registrar casos e mortes pela doença há mais de três meses. O conto 

apresenta Alice, uma mulher preta, trabalhadora e moradora da periferia que perdeu 

filho e esposo mortos por complicações pulmonares causadas pela covid-19 e agora 

é sozinha. Os elementos principais dos materiais que inspiraram a transmidiação 

que aparecerão na história serão, no caso dos filmes e séries do Universo Cinema-

tográfico Marvel, o ambiente de tragédia generalizada, os sobreviventes lidando com 
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o momento seguinte à tragédia e perda de pessoas queridas e amadas, persona-

gens e instituições fictícias presentes nas histórias, como o personagem R. R. Ri-

chards que é inspirado em J. Jonah Jameson Jr., um âncora de jornal sensacionalis-

ta frequentemente presente em histórias do Homem-Aranha, e as Indústrias Stark e, 

no caso do livro 1984, a ideia de Winston de que “a esperança está nos proletas”. 

Os autores registram aqui os mais sinceros votos de que você tenha uma boa 

leitura! 
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A PROLETA 

 

Complicados tempos em Plumbana, capital da Plumbônia. A cidade, famosa 

pela rara condição de possibilitar menores dificuldades para extração de chumbo 

devido às reservas por lá encontradas, estava perdendo um de seus principais gera-

dores de empregos, as Indústrias Stark estavam encerrando suas operações no pa-

ís. A pandemia de covid-19 encontrou terreno fértil para novas contaminações e no-

vas mortes quando as lideranças do país conduziram políticas públicas de conten-

ção da crise sanitária que não eram exatamente alinhadas com as orientações de 

autoridades médicas e científicas, guiando o país a índices que em seus piores dias 

registraram uma proporção de mais 2500 mortes para cada milhão de habitantes, 

colocando a Plumbônia entre os dez países com mais mortes por milhão de habitan-

tes no mundo. 

 

– Fala, camaradas da nossa grandíssima Plumbônia, aqui quem fala com vocês é o 

seu amigo diário R. R. Richards. Segundo dia do mês de setembro do ano de 2025, 

hoje é o 98º dia sem registro de casos e mortes de covid-19 no nosso país, falta me-

nos de 10% da população para receber a segunda dose da vacina! Mas nem tudo 

são flores, meus camaradas, ontem um bando de vadios foi às ruas protestar contra 

as demissões em massa que estão ocorrendo nas Indústrias Stark, que estão dei-

xando o nosso país. A cada dia que passa a taxa de criminalidade só aumenta nos 

bairros da periferia. O que nossos grandes líderes irão fazer para conter esses 

avanços? Isso e muito mais vocês escutam hoje no Corneta Diária. 

 

– Boa noite, Dona Emília! Como vai a senhora? 

– Vou bem, Alice e você? 

– Tudo bem também. 

– Que bom, minha filha, deus te abençoe! 

 

 O rádio na banca de Emília sintonizado na transmissão do Corneta Diária às 

sete da noite em ponto era o que fazia Alice saber que mais um dia de trabalho tinha 

acabado e o que faltava para estar em casa era somente a caminhada final de apro-

ximadamente 10 minutos por dentro da comunidade. Alice nasceu em 1985, mulher 
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preta nascida e crescida no Bairro do Socorro, conheceu seu esposo e engravida-

ram inesperadamente aos 19 anos, com Alice abandonando a graduação em peda-

gogia logo após descobrir a gravidez e conseguindo um emprego de faxineira na 

Fundação Vida para criar a criança junto com o esposo empregado como porteiro 

nas Indústrias Stark. Juntava dinheiro junto com o esposo desde o dia em que o filho 

nasceu para comprarem uma casa para o garoto quando ele fizesse 18 anos e não 

precisasse depender de aluguel como eles dependeram a vida inteira, até todo o 

dinheiro ser perdido com a dívida que Alice contraiu quando o filho e o esposo foram 

internados com covid-19 em 2022 num hospital particular da cidade às pressas por 

não conseguirem vaga na rede pública. Ambos passaram mais de um mês intubados 

e faleceram com três dias de diferença um para o outro. Hoje Alice vive sozinha, lida 

diariamente com o luto e a solidão e sua vida é trabalhar das oito da manhã até as 

seis da noite de segunda a sábado na Fundação Vida ganhando um salário mínimo, 

sem ajustes com aumentos reais acima da inflação no país desde 2012, e pagar as 

contas básicas (água, luz, celular pré-pago, gás, comida, internet, aluguel) está cada 

vez mais difícil. Alice tenta se manter distante das brigas políticas que observa ao 

seu redor e todo o tempo faz questão de ser gentil com os outros pois acredita pia-

mente que no fim do dia tudo que os mais pobres têm é uns aos outros, independen-

temente de ideologias ou preferências partidárias. 

 

– Mais um dia, Li? 

– Mais um, Otto. Como cê tá? 

– Sobrevivendo, querida. E você? 

– Preocupada, essas notícias de desemprego assustam a gente, mas tentando viver 

um dia de cada vez, até agora continuo empregada. 

– Esse governo atual pegou a oportunidade da crise pra se eleger, enganou todo 

mundo com aquelas promessas de sempre de aumentar emprego, acabar com a 

criminalidade, mas é um governo que não dá a mínima pro trabalhador, Alice, não 

tão nem aí. 

– É, bom mesmo era o governo daquele vagabundo que você apoia, né, Otto? 

– Já chegou também, né, Sil? 

 

 Otto e Silmara tinham uma relação de longa data. Militaram juntos dentro do 

Partido da Luta Operária – principal partido de esquerda do país e um dos dois mais 
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antigos junto com o direitista Partido da Liberdade, a fundação de ambos data logo 

dos anos seguintes à independência em 1850 e sempre foram os dois principais par-

tidos em praticamente todas as disputas eleitorais da história independente do país – 

desde quando Silmara se filiou aos 18 anos de idade em 2008, no ano em que o par-

tido comemorou a reeleição de Vidrinas para um segundo mandato de seis anos, 

novamente com a garantia de dois terços nas duas casas legislativas. 

Otto nasceu em 1970, pardo e filho de mãe parda e trabalhadora e pai preto e 

trabalhador, cresceu lidando com o racismo e durante os anos de aplicação e ex-

pansão das políticas públicas de bem-estar social dos dois governos de César Ma-

rapo, filiou-se ao PLO aos 18 anos de idade e aos 27 foi líder sindical num momento 

em que o partido ganhava cada vez mais competitividade para pela primeira vez em 

sua história conquistar em uma única eleição a presidência e dois terços das duas 

casas legislativas federais, o que de fato aconteceu em 2002 quando Vidrinas derro-

tou Matias Bispo do Partido da Liberdade em segundo turno, mesmo ano em que 

Otto faliu, tendo perdido quase todo o dinheiro que ganhou em suas atividades no 

partido por conta do vício em álcool e jogo, quando retornou ao bairro onde nasceu, 

cresceu e viu Alice nascer e crescer e, amargurado, decidiu não casar e ter filhos e 

hoje, sozinho aos 55 anos de idade e vivendo de bicos como segurança em baladas 

no bairro e arredores, continua filiado ao PLO e faz campanha voluntária em épocas 

de eleições. Nunca perde uma oportunidade sequer de tecer críticas ao governo 

atual. 

Silmara nasceu em 1990 filha de uma empresária e um empresário locais que 

comandavam um escritório de advocacia de três gerações da família, estudou em 

escolas particulares até os 12 anos de idade quando o pai foi preso por conta de 

uma investigação que descobriu fraudes fiscais cometidas pela empresa, o escritório 

teve suas atividades encerradas, o pai cometeu suicídio na cadeia e ela e a mãe, 

renegadas pelo restante da família, se mudaram para o Socorro onde conheceram 

Alice e Otto, que observando o interesse em sociologia e filosofia que a garota tinha 

começou a tentar alimentar nela o interesse por pautas sociais e de movimentos po-

pulares. Aos 18 anos de idade Silmara se filiou ao PLO a convite de Otto e juntos 

foram militantes convictos, extremamente combativos e defensores fervorosos do 

Governo Vidrinas em seus três mandatos de 2002 até 2020, quando desfiliou-se do 

PLO e se filiou ao Reformadores, partido recém fundado que emergiu em altíssima 

velocidade de partido “nanico” fundado em 2014 para principal partido da direita li-
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gada às pautas de costumes, religiosas, anti-imigração e de armamento e punitivis-

mo tendo seu apogeu com a eleição de Pablo Vieira em 2020, irmão caçula do de-

cano da suprema corte do país e ex-delegado expulso da corporação em 2012 após 

o envolvimento em um escândalo de fornecimento de armamento e munição para o 

tráfico de drogas do qual saiu inocente. Pablo foi eleito para um mandato de seis 

anos num contexto de profunda crise econômica, desemprego, alta na violência e 

descontentamento generalizado da população com o Governo Vidrinas. Silmara des-

filiou-se do Reformadores pouco após a vitória de Pablo por não fazer questão mais 

de participar da política partidária e de manifestações de ruas, mas continua sendo 

defensora do atual governo e crítica mordaz do governo passado de três mandatos. 

Concluiu uma graduação em administração de empresas em 2015 e hoje é supervi-

sora de call center trabalhando de segunda a sexta das seis da manhã até as três da 

tarde e aos finais de semana alternando sábados e domingos das seis da manhã até 

o meio-dia ganhando um salário mínimo e meio. 

 

– Sim, diferente de você eu trabalho, né, Otto? Mas agora tô em casa. 

– Vocês dois já vão começar é? 

– Relaxa, Li. O Otto fica bravo que eu falo assim mas ele sabe que é só pra provo-

car. 

– É, essa bem-nascida pálida brinca até demais às vezes – exclamou Otto, ainda 

demonstrando traços faciais de insatisfação com o jeito de Silmara. 

– Tá bom, gente – disse Alice rindo – deixa eu ir que tenho que jantar e dormir por-

que amanhã ainda é dia de trabalho. 

– Té logo, Li. 

 

... 

 

– De folga hoje, Sil? – era sábado, Silmara estava em casa, Otto tinha trabalho pro 

dia, um bico pra controlar entradas numa balada num bairro vizinho, mas às duas da 

tarde ambos estavam em suas casas e quando viu Silmara passar, Otto puxou as-

sunto. 

– Sim, aproveitar pra fazer uns doces que uma colega do serviço passou as receitas. 

Cê precisa de alguma coisa do mercado? Tô indo lá. 
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– Não, tô tranquilo. Além disso, tá tudo muito caro, melhor poupar um pouco, graças 

ao bandido que você colocou na presidência. 

– Tá bom, Otto, não tô a fim hoje, tá bom? – Silmara vinha querendo evitar atritos 

com Otto há um tempo. 

– Bom? Faz tempo que a gente não usa essa palavra nesse país, tudo tá ruim. 

Quase involuntariamente a resposta saiu – Tá querendo briga, é, Otto? 

– Não, de forma alguma, só queria um país justo, que não tivesse passado por um 

genocídio que o seu presidente liderou, com garantia de emprego, que não tratasse 

as manifestações dos trabalhadores com a violência que trata – a mágoa pela troca 

de lado de Silmara era profunda em Otto, ele viu a garota praticamente virar adulta 

dentro da política partidária e de manifestações de rua, e os dois jamais tinham con-

seguido superar as tensas brigas que tiveram em 2020 chegando a ficar quase um 

ano sem trocar uma palavra sequer. 

– Olha, Otto, eu tento não brigar com você, mas você não facilita, o governo do Pa-

blo cometeu erros durante a pandemia, mas se for pra escolher entre ele e o Vidri-

nas ou uma das marionetes do Vidrinas ano que vem, eu voto nele de novo. 

– Silmara do céu! Ele foi o principal culpado por tudo que aconteceu! As mãos dele e 

de todo mundo que votou nele tão sujas de sangue! Olha tudo que aconteceu! Olha 

o que aconteceu com a Alice! Tudo que ela perdeu! Como você pode ainda apoiar 

esse sujeito? 

Silmara não cedia fácil, havia muito orgulho no apoio remanescente que ela dava ao 

atual governo – Você se deixa levar muito pela mídia, Otto, essa mesma mídia que 

fala tudo isso do Pablo é a mesma que esmigalhava o Vidrinas todo dia. Ou você já 

esqueceu? Eles fazem isso com ele porque ele cortou a verba que a imprensa rece-

bia durante o governo do Vidrinas. 

– Silmara, é claro que não confio nessa imprensa burguesa. Mas olha ao seu redor, 

desemprego, morte, truculência da polícia. 

– Otto, você pode falar o quanto você quiser, mas nos vagabundos do PLO eu não 

voto mais. E não sei como você continua defendendo tanto eles, eles viraram as 

costas pra você e te deixaram na mão assim que viram que você não seria mais in-

teressante pro partido. Além disso, não quero mais brigar. Passar bem! 

 

... 
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Alguns dias se passaram e a situação não melhorava por nada, as manifesta-

ções se intensificavam, a polícia já estava na rua, armada até os dentes com casse-

tete e bala de borracha, podia ser pior – o humilde narrador sabe que as coisas po-

deriam estar bem piores – mas mesmo em um contexto caótico desse... coisas ines-

peradas acontecem. 

 

– Aliceeee – berrou Otto – um milagre aconteceu, sério, eu já tinha desistido dessa 

ideia, mas aconteceu, Alice. 

– Nossa, Otto, espero que seja uma coisa boa, mas fala logo, cara, tô cansada e 

quero ir logo para casa comer. 

– Alice – neste momento Otto fez uma pausa dramática – eu consegui um emprego 

fixo. 

– Oi? Parabéns, cara! – já falou isso indo dar um abraço nele – Nossa, há quanto 

tempo você fala que ia conseguir. Ei, no que eu puder ajudar, pode me avisar que 

vejo o que posso fazer, tudo bem? A gente tem que sempre cobrir as dificuldades 

uns dos outros. Você fez meu dia, nossa, tô realmente muito feliz! 

Mas a Alice, meu caro leitor, ela não era boba e mesmo vendo a felicidade que Otto 

estava transbordando percebeu um problema. – Me fala, onde você vai trabalhar? 

– A-a-assim – gaguejou Otto – ainda não é certeza, mas um amigo meu do partido 

me indicou pra uma vaga e prometeu que seria minha! 

– Sabia que tinha algo, as coisas nunca são fáceis com você né, Otto? – e deu uma 

gargalhada – Mas ainda assim, tô sentindo que tem outro problema. 

– Bem, eu preciso de um terno pra ir lá no partido e não sei de onde vou tirar o di-

nheiro pra esse terno. 

– Relaxa, pra que dia você precisa desse terno? 

– Vish, pra terça e hoje já é sexta... Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer, não sei, 

não sei, não sei – repetiu Otto bufando. 

– Vamos dar um jeito, mas sério, preciso ir pra casa comer... Nossa! Eu tô morrendo 

de fome. 

 

No caminho para casa Alice foi pensando em como conseguiria ajudar Otto, 

várias ideias passaram por sua cabeça, mas nada que ela realmente pudesse fazer. 

Assim o tempo foi passando, até que no domingo pela manhã Alice teve a grande 
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ideia, pegar o dinheiro que tinha reservado para a luz, gás e internet e emprestar pro 

Otto. 

 

– Ottoooo – gritou Alice na frente da casa – tá em casa? – Alguns  minutos se pas-

saram e Otto apareceu. 

– Fala, Alice, beleza? 

– Tudo ótimo sim, e com você? Conseguiu resolver o problema do terno? 

– Tô bem na medida do possível e não consegui arranjar o dinheiro pro terno, sei 

nem o que vou fazer. 

– Então, Otto, é o seguinte, eu tenho esse dinheiro para pagar minha luz, gás e in-

ternet e posso te emprestar, você tem certeza que vai conseguir esse emprego? 

– Poxa, Alice, tenho total certeza que vou conseguir esse emprego, muito obrigado 

mesmo, não sei nem o que dizer – falou Otto com os olhos cheios de lágrimas. 

– Para disso – disse Alice – você não é de chorar... toma aqui o dinheiro e compra 

um terno bem bonito. 

 

Foi dito e feito, Otto usou o dinheiro e comprou um belo terno azul marinho e 

usou sua gravata vermelha, que estava bem surrada e conseguiu o emprego como 

tinha prometido para Alice, mas na vida alguns momentos podem deixar de ser feli-

zes de uma hora para outra. O partido já estava muito sucateado e por isso comu-

mente atrasava os salários, pagos semanalmente, e já havia três semanas desde o 

dia que Otto pegou o dinheiro emprestado – e meus queridos leitores, a vida não 

estava fácil para ninguém – para Alice não era diferente e ela não sabia o que faria 

para pagar as contas. Na Plumbônia um dia após o vencimento da conta, o forneci-

mento do serviço já era cortado e doa a quem doer, por lá as coisas não são fáceis 

mesmo. 

 

... 

 

– Que cara é essa, Alice? – perguntou Silmara. 

– Nada de mais, Sil – emendando uma pergunta para mudar de assunto – como es-

tão as coisas no trabalho? 

– Não venha com essa pra cima de mim, Li, não te conheci ontem, sei quando você 

está passando por algo e não quer falar. Me fala logo o que tá havendo. 
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– É o Otto, eu fui... – Alice foi interrompida bruscamente. 

– Desembucha logo, o que aquele traste aprontou agora? – Silmara e Otto ainda se 

consideravam amigos e se respeitavam, mas as mágoas de 2020 foram porcamente 

resolvidas. 

– Não foi nada de mais, ele conseguiu um emprego, mas para isso ele precisava de 

um terno e eu tirei o dinheiro da luz, gás e da internet e emprestei para ele, agora 

falta ele me devolver o da luz... e ela vence amanhã e você sabe como é, né? Eles 

desligam no dia seguinte. 

– O Otto não tem jeito mesmo – resmungou Silmara – pode deixar que eu falo com 

ele. 

– Não, Sil, a culpa não é dele, o partido não está pagando ele, tá todo sucateado e 

falta dinheiro, então não pagam tem umas três semanas se não me engano. 

– Pode deixar então que eu resolvo Li, pode deixar – Silmara falou isso com uma 

cara de quem iria aprontar algo e saiu andando. 

– Tá bom, Sil, brigado – e desabou em lágrimas quando Silmara começava a virar as 

costas. 

– Ok, não é só a situação da luz que tá na sua cabeça. 

– Eu sinto tanta falta deles dois, Silmara, tanta falta, tanta falta – Alice soluçava. 

Silmara não conseguiu não ficar com a amiga, ela e todos os vizinhos se solidariza-

vam com Alice profundamente, a covid-19 não poupou o Socorro, muitas famílias 

perderam pessoas, mas Alice foi a única que ficou literalmente sozinha após a pan-

demia – Eu sei, Li, eu sei. 

– Com os dois aqui as dificuldades existiam, é claro, mas a gente tinha uns aos ou-

tros, agora eu tô sozinha, Sil, sozinha. 

– Alice, acho que nem consigo te explicar o quanto eu gostaria de magicamente po-

der reverter tudo, ou magicamente tirar toda a dor do seu peito. Mas se isso não é 

possível, tudo que eu tenho pra te dar é a minha amizade, a minha companhia, pode 

contar comigo, minha amiga, eu tô aqui por você. 

– Obrigado, Sil, de verdade. 

 

Um dia após desligarem a energia da Alice, Silmara apareceu com alguns 

amigos e fizeram o famoso gato na fiação da Li e a partir daí foi uma preocupação a 

menos para ela. E mesmo após Otto pagá-la, ela manteve o gato e continuou viven-

do sua vida, dia após dia até o seu fim. País da periferia do capitalismo que era, a 
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Plumbônia era atingida por uma severa desigualdade. Alice, Otto, Silmara e todos os 

outros moradores do Socorro tinham uns aos outros, resolviam suas dificuldades e 

seus desafios de cada dia contando uns com os outros. 

 

– Obrigado, Sil, de verdade, ajudou demais aquela força com a luz. 

– A gente tem que cuidar das costas uns dos outros, Li, se não ninguém mais faz. 

– Aprenderam direitinho – pontuou Otto. 
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PERSONAGENS, INSPIRAÇÕES E REFERÊNCIAS 

 

 Indústrias Stark: Empresa fictícia de grande relevância para o universo das 

histórias em quadrinhos, atua no ramo bélico. A Plumbana, capital da Plum-

bônia, tem seu nome em referência à rara condição da qual a cidade e o país 

gozam de possuir mais reservas de chumbo (latim: plumbum) que o normal, 

um metal de importante uso na indústria bélica. 

 R. R. Richards e Corneta Diária: O personagem e seu jornal brevemente cita-

dos no começo do conto são um pequeno conjunto de referências dos gibis 

da Marvel Comics. O radialista e seu programa são uma referência a J. Jonah 

Jameson Jr. e seu Clarim Diário, o editor-chefe sensacionalista que comanda 

o jornal que persegue o Homem-Aranha com críticas manipuladas, exagera-

das e dramáticas. O nome com três iniciais repetidas é uma referência ao há-

bito que Stan Lee, pessoa-chave da editora durante décadas, tinha de dar a 

muitos de seus personagens nomes com iniciais repetidas (exemplos: 

Stephen Strange, Bruce Banner, Peter Parker, Matthew Murdock e até mes-

mo o próprio J. Jonah Jameson Jr. são alguns dos muitos exemplos do hábito 

do criador), daí a escolha de o personagem se chamar Ronald Russell Ri-

chards e abreviar seu nome para se apresentar no rádio. Richards não é um 

nome aleatório dentro do Universo Marvel, o personagem é primo de Reed 

Richards (também criado por Stan Lee), cientista, líder do Quarteto Fantástico 

e detentor do alter ego e manto do Senhor Fantástico. 

 Fundação Vida: A empresa aparece nas histórias do Homem-Aranha, atua 

principalmente na área da pesquisa de engenharia genética, é diretamente li-

gada com a vinda para o planeta de um grupo de personagens chamados 

simbiontes, um grupo de alienígenas que ocupam diferentes zonas morais, 

desde bondosos que colaboram com o Homem-Aranha em resoluções de al-

gumas histórias até maldosos que entram em conflito com o Homem-Aranha 

em algumas histórias e até mesmo simbiontes que algumas vezes enfrentam 

Peter Parker e outras colaboram com Peter Parker. 
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