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APRESENTAÇÃO

O décimo segundo Seminário Nacional Mídia, Cidadania e Cultura – XII Semic – 
promovido pelo Programa de PósGraduação em Comunicação, Cultura e Cidadania da 
Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás – PPGCOM/FIC/
UFG, nos dias 18 e 19  de Outubro de 2018, em Goiânia, teve como tema central "Utopias e 
Distopias: modos culturais, midia e cidadania”.

A escolha do tema central para o evento foi extremamente feliz pois marca os 50 anos 
do movimento estudantil que assolou Paris em maio de 1968 e se propagou para outros 
países nas décadas seguintes. Talvez, uns dos mais conhecidos slogans do movimento, e que 
resistiram até os dias de hoje, sejam “é proibido proibir”; “As armas da crítica passam pela 
crítica das armas”; “Professores, vocês nos fazem envelhecer”  os dois primeiros inspirando 
canções como ”É proibido proibir”, de Caetano Veloso, “É proibido fumar”, de Roberto 
Carlos, e “Caminhando”, de Geraldo Vandré – que embalaram a juventude brasileira nos 
anos mais extremados da ditadura militar no país.
 O ano 1968 foi, na perspectiva de Cardoso¹,  o “ano síntese de contradições e 
mudanças radicais na história mundial”.  Zuenir Ventura² dá uma dimensão desse 
acontecimento quando pondera que “ao se comportar como se fosse um ser animado 
suspeitase que 1968 não foi um ano, mas um personagem – inesquecível e que teima em não 
sair de cena”. Podemos dizer que esse movimento inaugurou uma ébria utopia libertária das 
diferenças.  Foi responsável por instaurar as “novas esquerdas” e oxigenar os movimentos 
de minorias políticas³  (feministas, homossexuais, ambientalistas) ao confrontar as categorias 
universalizantes e totalitárias – sustentáculo do marxismo ortodoxo4.

A intenção dos organizadores do evento ao elegerem “utopias e distopias” como tema 
central marcando os 50 anos de maio de 68 foi propiciar espaço de reflexão e respeito às 
diferenças, sob a perspectiva da Comunicação. “Diferenças que têm um caráter pluralista, e 
não dicotômico, no sentido de que são vistas, percebidas e, mais importante de tudo, sentidas 
nas mais diversas áreas do conhecimento, tanto científico quanto popular”, nos elucida Prof. 
Eduardo Portanova, na defesa e apresentação do evento.  

Discutir tais questões se torna relevante frente às guinadas ultradireitistas, 
ultraconservadoras e ultranacionalistas que assolam o mundo e que culpabilizam os 
protagonistas do movimento de 68 de imporem “a nós todos um relativismo intelectual e 
moral. Os herdeiros de maio de 68 fizeram prevalecer a ideia de que não havia mais 
diferenças entre o bem e o mal, a verdade e a feiúra. A herança de maio de 1968 introduziu o 
cinismo na sociedade e na política”5.  Pelo confronto com os ideais marxistas, a rebelião de 
maio de 68 é responsabilizada pelo fortalecimento do capitalismo, do consumismo e 
individualismo.

Nesse momento delicado de nossa política, é necessário alinharmos estratégias, 
saberes e práticas e nos prepararmos para os enfrentamentos dos desafios que nos esperam. É 
necessário restituirmos a ludicidade política, a solidariedade e a crença que embalaram a 
juventude de 68 de que profundas mudanças sociais podem ser provocadas para a 
instauração de um novo arranjo social, sem perder a doçura, o bomhumor, mesmo que de 
forma debochada  ou escrachada, marca da nossa juventude –  se isso for possível nesses 
tempos estranhos que atravessaremos. É necessário que as estruturas desçam novamente as 
ruas6.
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Desta forma, elegemos o XII Semic como locus  privilegiado dessa espera que nos 
levou, sob a ótica da Comunicação, a reflexões, debates, proposições, deliberações rumo à 
defesa e luta por uma sociedade mais justa, mais plural e democrática, retomando o 
imaginário a utopia motivadora da geração de 68 de que um outro mundo é possível, 
tomando cuidado para que não caiamos em outros modos de dominação e submissão. 
Restauremos nossa capacidade de sonhar, imaginar e lutar por um mundo melhor. Riscos são 
imanentes às aventuras de ousar, mas não podemos nos paralisar diante desses.

Para conduzir as reflexões tão necessárias quanto desejadas no contexto político atual, 
contamos como as participações dos professores Teixeira Neto  que proferiu palestra sobre 
“Utopias e distopias: Entre a vida e a arte de viver”  e Cleomar Rocha  que nos levou ao 
imaginário de uma cidade tecnológica com a fala “Humanidades Digitais: Entre a vida e a 
arte de viver”. Ficam aqui registrados nossos agradecimentos pela magnitude da doação de 
seus tempos para abrilhantar nosso evento.

Aqui disponibilizamos a miríade de pensamentos e proposições de nossos autores. 
Pluralidade, fragmentações, recortes epistemológicos que representam as diferentes e 
diversas possibilidades de se analisar, criticar e pensar a comunicação e seus problemas de 
pesquisa. Esperamos que sirvam de inspiração para pensarmos a Comunicação sob a ótica 
dos acontecimentos contemporâneos. Há de se problematizar sobre papel da mídia pósmaio 
de 68. Desvendar como os meio de comunicação se apropriaram dos ideais do movimento e 
os tornaram mercadorias, sinalizando para uma vida feliz e libertária  “Liberdade é uma 
calça velha, azul e desbotada”7. Seria a mídia o poderoso dispositivo que na 
contemporaneidade nos tornou o que somos?  Fica a questão que, apesar dos nossos esforços, 
ainda não foi plenamente respondida.

No mais, minha gratidão a todos e todas (autores e autoras, avaliadores e avaliadoras, 
mestrandos e mestrandas, docentes do PPGCOM, funcionários e funcionárias da FICUFG, 
oficineiros e oficineiras) pela parceria e por acreditar que somos capazes de dialogar e 
enfrentar as diversidades. Fica um convite para cada participante: “Seja realista: peça o 
impossível”8.

Obrigada por terem participado do XII SEMIC. Que venha o próximo!

Suely Henrique de Aquino Gomes
Coordenadora Geral do XII SEMIC

¹ CARDOSO, Lucileide Costa. Ecos de 1968: 40 anos depois. Revista do Centro de Artes, Humanidades e Letras 
vol. 2 (1) 2008.  
² (2008, apud CARDOSO, 2008, p. 6)
³ Esses movimentos não estavam presentes em maio de 68, mas tomaram impulso a partir desse acontecimento.
4 Araújo, Maria Paula Nascimento. A utopia fragmentada: as novas esquerdas no Brasil e no mundo na década 
de 1970. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000.
5 Discurso de Sarkozy, atual presidente da França, citado por Cadoso (op. Cit, p. 6).
6 “Em 1968, uma das frases mais famosas que apareceu nos muros de Paris foi: ‘As estruturas não caminham 
pela rua!’ [...] A resposta de Jaques Lacan foi que, em 1968, na verdade, aconteceu exatamente isto: ‘As 
estruturas desceram indubitavelmente às ruas’.”  In: As estruturas não caminham pela rua!" O maio de 68, 
segundo Zizek. Artigo publicado originalmente pelo jornal La Repubblica, em 14/04/2008. Disponível em 
http://slavojzizek.blogspot.com/2009/12/asestruturasnaocaminhampelaruao.html. Acessado em 
Dezembro de 2018.
7 Anúncio televisivo de calças jeans, nos anos 1970,  “que exibia um grupo alegre de rapazes e moças apinhados 
num trem, percorrendo campos verdes e ensolarados ao som do jingle: “Liberdade é uma calça velha, azul e 
desbotada” (CARDOSO, op cit, p. 9).
8 Uma das pichações dos muros de em Paris em Maio de 68. Gabriel Kwak. As lições de 1968, 40 anos depois. 
Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/getulio/article/viewFile/61600/59779>, 
acessado em Dezembro de 2018.
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TEMA CENTRAL

Utopias e Distopias: Modos Culturais, Mídia e Cidadania

A intenção é refletir a respeito das diferenças. Diferenças que têm um caráter 
pluralista, e não dicotômico, no sentido de que são vistas, percebidas e, mais importante de 
tudo, sentidas nas mais diversas áreas do conhecimento, tanto científico quanto popular. 
Não se trata só de A ou B. Sem uma reflexão sobre nossas utopias e distopias, portanto, 
ficamos à deriva, sem rumo. Mesmo sendo a utopia uma ilusão, continuamos nosso sonho. 
Mas e se não sonharmos mais? Há quem enxergue tudo de outra forma, sem esperança. Essa 
outra forma é o niilismo reativo, recalcitrante, pessimista. Esse niilismo negativo, digamos, 
chamase distopia. Um nada. É o contrário da utopia. Porém, e daí a importância do debate, 
a utopia pode se transformar em algo perverso, como no 11 de Setembro de 2001, por 
exemplo, quando terroristas atacaram a então inexpugnável nação norteamericana. 

Esse conflito Teixeira Coelho, um dos nossos convidados, denominará de “guerras 
culturais” (e a Comunicação é que dá visibilidade a isso tudo). Diz ele que essas várias 
culturas estão permanentemente em guerra, uma guerra – como toda guerra  paradoxal, isso 
porque ela se intensificou no século 20 graças aos mesmos meios tecnológicos que têm 
servido, por outro lado, para nossa difusão cultural, que é a temática das polaridades. As 
polaridades (teoriaempiria, mentecorpo, indivíduosociedade) nem sempre tomam uma 
configuração oposta. São antagônicas, sim, mas, simultaneamente, complementares. 

Em meio a isso, a cultura, a mídia e a cidadania. Resta saber se o “desencantamento 
do mundo” weberiano, considerando aqueles termos “tópicos”, travestese, na atualidade, 
de uma ontologia niilista. Leiase: o sentimento de perda da realidade. Não foi Heidegger 
que propôs um mergulho profundo no Ser? Ser, este conceito universal, mas que, segundo 
Heidegger, permanece obscuro. O resultado está aí sob uma forma interrogativa que este 
seminário nos aponta. O que motiva o ser? Qual é, na verdade, para citar uma ideia de outro 
alemão, Georg Simmel, o “rei secreto” (imaginário) desta época? Este encontro, portanto, que 
esperamos seja proveitoso, é só um minúsculo passo para nosso longo caminho investigativo 
em função dessa vasta e desafiadora constelação simbólica dos contrários, das positividades 
e negatividades culturais. Isso porque, para o pior ou para o melhor, não se interage no 
vazio. Para finalizar, poderíamos citar outro pensador das polaridades (entre vários outros), 
além de Teixeira Coelho, que faz um questionamento sério: “Como pode o homem, apesar 
da vida, tornarse poeta”. Esse é o ponto. Esse é o ponto entre a vida e a arte de viver.

Prof. Dr. Eduardo Portanova Barros



GT Interfaces da 
Comunicação

Coordenação Andréa Pereira dos Santos e Filipe Reis
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CRÔNICA EM MOVIMENTO: (IN)CONFIDÊNCIAS COTIDIANAS NO TRANSPORTE 

COLETIVO DE GOIÂNIA 

 

Amanda Lopes Sales1 

Juliana França Oliveira2 

Angelita Pereira de Lima3 

 

 

RESUMO  

 

Ao observar a situação generalizada de caos e má administração pública do transporte coletivo 

de Goiânia, as autoras do presente artigo apresentam como tema para seu desenvolvimento as crônicas 

cotidianas no transporte coletivo de Goiânia. A ideia de elaborar crônicas jornalísticas surge a partir 

da necessidade de analisar os longos períodos vivenciados nos coletivos e como eles influenciam os 

diálogos entre os passageiros que ali se encontram. A hipótese inicial das autoras é de que os diálogos 

entre pessoas em situações cotidianas como o transporte coletivo constituem crônicas orais e 

inconscientes. O objetivo final deste trabalho constitui-se na produção de um livro de crônicas escritas 

a partir dos diálogos ouvidos e vividos nos coletivos da capital, como trabalho de conclusão de curso. 

As narrativas devem, de alguma forma, proporcionar críticas sociais e uma possível reflexão sobre as 

histórias orais que escutamos no dia-a-dia. A grande área abrangente do livro de crônicas é o 

Jornalismo Literário. A abordagem da pesquisa foi qualitativa e o método escolhido foi o 

Etnojornalismo. Os instrumentos de coleta de dados utilizados são a observação participante e o 

levantamento bibliográfico. A pesquisa em questão permitiu além da elaboração do livro, a conclusão 

de que as narrativas orais inerentes ao ser humano podem resultar em narrativas jornalísticas ricas e 

capazes de diversificar a produção da área, bem como contribuir para a pesquisa acadêmica nos cursos 

de Jornalismo. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Literário. Crônica. Transporte coletivo. Goiânia.  

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A oferta de transporte coletivo para a população de Goiânia segue o modelo de 90% do Brasil 

(GOMIDE, 2006). Seguindo o modelo nacional, o transporte público da capital goiana é formado por 

                                                           
1 Amanda Sales é graduanda em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo, na Universidade Federal de Goiás. 

E-mail: amandalopessales@gmail.com  
2Juliana França é graduanda em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo, na Universidade Federal de Goiás, 

em Goiânia. E-mail: jufrancaoliv@gmail.com  
3Angelita Pereira de Lima é jornalista, professora do curso Comunicação Social e de Jornalismo da UFG, orientadora do 

artigo e do Trabalho de Conclusão de Curso. Atualmente é diretora da FIC/UFG. E-mail: angelitalimaufg@gmail.com 

 

mailto:amandalopessales@gmail.com
mailto:jufrancaoliv@gmail.com
mailto:angelitalimaufg@gmail.com
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frotas de ônibus urbanos administradas por empresas privadas escolhidas pela administração 

municipal por meio do modelo de licitação. 

A situação generalizada de caos e má administração do transporte público municipal em 

Goiânia também segue a tendência nacional. O longo período gasto dentro de ônibus pela população 

que necessita deste meio de transporte reflete a ineficiência dos mesmos e impacta de modo negativo 

na qualidade de vida e no bem-estar social. “O tempo excedente nas viagens poderia ser aproveitado 

para outras atividades remuneradas ou para a satisfação de necessidades básicas, como de lazer, por 

exemplo. Além disso, as longas viagens são responsáveis por reduções na produtividade do 

trabalhador urbano”. (GOMIDE, 2003, p. 14) 

Estes longos períodos dentro dos ônibus do transporte coletivo de Goiânia motivaram as 

autoras a elaborar crônicas com base nos diálogos que ocorrem nos coletivos. O objetivo é que tais 

crônicas componham um livro para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Para isso, as autoras 

partiram de uma análise que surgiu da observação dos diálogos que se constituem durante as viagens, 

em meio à rotina de cada pessoa, e que não deixam de sofrer influência do próprio transporte. 

Diante de uma história que as autoras ouviram como espectadoras indiretas, surgiu a 

inquietação de concretizar tais diálogos do ponto de vista jornalístico. Afinal, as autoras acreditam 

que os diálogos entre pessoas em situações cotidianas como o transporte coletivo constituem crônicas 

orais e inconscientes. Por isso, a grande área abrangente deste livro de crônicas é o Jornalismo 

Literário. 

Por Jornalismo Literário não podemos ter em mente “um subgênero do jornalismo a que 

chamaríamos tradicional, cujas fundações baseiam-se na distinção entre informação e opinião”, mas 

“um conjunto composto por diferentes categorias textuais e gêneros discursivos” (PASSOS E 

ORLANDINI, 2008, p. 78 e 79). 

O gênero escolhido para tal finalidade foi a crônica devido a duas características da crônica 

moderna e resumidas por José Marques de Melo (2003, p. 156): a fidelidade ao cotidiano e crítica 

social. Estes mergulhos na rotina devem ser guiados pelos diálogos e pela tentativa de transformá-los 

em textos escritos de modo fiel à realidade. Neste sentido, partimos da hipótese de que há nos 

discursos orais certas características da crônica como gênero jornalístico e, em contrapartida, é 

possível transformá-los em textos escritos sem modificar muito seus sentidos. 
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Para nortear a produção das crônicas, além de entender os contextos de produção deste gênero 

no país, é de suma importância a leitura de autores que passearam pela produção das crônicas, sejam 

eles jornalistas, literatos ou ambos. Pretendemos nos ater aos cronistas brasileiros, já que o gênero se 

firmou no país de modo original e tipicamente nacional, fugindo às padronizações de outros países. 

É evidente que as impressões das autoras terão peso no momento de captar os diálogos e 

transformá-los em crônicas. Esta noção se justifica com a inserção do gênero na categoria do 

jornalismo opinativo. No entanto, o que vale para este artigo é a influência da oralidade na produção 

de crônicas e a existência de características do gênero nos diálogos. 

Para construir estas crônicas dos diálogos no transporte coletivo, utilizamos recursos da 

oralidade, típicos da linguagem falada, no texto escrito. Neves (2012, p. 95) justifica esta 

possibilidade após exame que faz da crônica e que “mostra-a como um gênero que muito 

comodamente revela as próprias características que a definem, quando aciona recursos 

prioritariamente ligados à produção de língua falada”. 

A abordagem da pesquisa foi qualitativa e o método escolhido foi o Etnojornalismo, ou seja, 

a Etnografia aplicada ao campo do Jornalismo. Esse método é utilizado principalmente em trabalhos 

de Jornalismo Literário, já que proporciona ao profissional se aprofundar de uma maneira a capturar, 

por meio de seu olhar jornalístico, subjetividades e outros dados que compõem a realidade. Os 

instrumentos de coleta de dados utilizados foram a observação participante e o levantamento 

bibliográfico.  

Com isso, chegamos ao nosso objetivo: a realização de um produto experimental de 

Jornalismo Literário, na plataforma de livro de dezesseis crônicas que narram alguns diálogos 

ocorridos no transporte coletivo de Goiânia. Narrativas essas que, de alguma forma, proporcionem 

críticas sociais e uma possível reflexão sobre as histórias orais que escutamos no dia-a-dia. 

 

2 A CRÔNICA JORNALÍSTICA NO BRASIL: UM PRODUTO GENUÍNO  

 

Para muitos teóricos, a crônica é um gênero anfíbio entre o jornalismo e a literatura, que apesar 

de surgir dentro dos periódicos, não se utiliza de recursos fixos dos demais gêneros jornalísticos 
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(CHIQUIM, 2013). Nesta perspectiva, a crônica permite uma visão de temas triviais com um olhar mais 

apurado e sensível daquele presente no jornalismo tradicional, dentro dos periódicos. 

Pensando por esse viés, faz sentido a escolha do gênero crônica dentro do campo do jornalismo 

para a narrativa de histórias que partem do diálogo de terceiros (ou com terceiros) dentro de ônibus. 

Este gênero possui a proximidade com a oralidade, a leveza, a multiplicidade temática, a dinamicidade 

e cotidianidade necessárias para retratar o caos e a rotina das viagens diárias no transporte coletivo. 

Como o livro é composto por crônicas, a discussão da produção deste gênero no Brasil, bem 

como seus contextos de produção dentro do jornalismo e da literatura são abordados neste artigo. O 

tema passa pelas relações entre oralidade e o gênero crônica, além da cotidianidade presente nas 

interações que acontecem no transporte coletivo e como as mesmas podem servir de produto para a 

escrita da crônica. 

 

2.1 Jornalismo Literário 

Consideramos, no âmbito deste trabalho, o Jornalismo Literário como um modelo que surge na 

intersecção entre Jornalismo e Literatura, sem jamais adotá-lo como um sub-gênero ou gênero menor. 

Como ponto de partida conceitual, adotamos que o Jornalismo Literário: 

 

como um conjunto composto por diferentes categorias textuais e gêneros discursivos, que não 

se configura como pertence ou variação do jornalismo predominante, mas um modelo paralelo 

e oposto, composto de suas próprias variações de modalidade, e cujo fundamento, como aponta 

Cosson (2001; 2007), é a hibridizaçáo estrutural e discursiva entre jornalismo e literatura. 

(PASSOS; ORLANDINI, 2008, p. 79) 

 

Apesar de recursos literários terem sido adotados por jornalistas em tempos imemoriais, pode-

se determinar que a escrita de textos que hibridizam formas e elementos do jornalismo e da literatura 

surgiu nos séculos XVII e XIX, quando os escritores da época tomavam o espaço dos periódicos 

produzindo e coordenando estas instituições, de modo que influenciavam nos conteúdos que seriam 

publicados diariamente (OLIVEIRA, 2006). 

Oliveira (2006), prossegue em sua retomada histórica do Jornalismo Literário e conta que a 

presença dos escritores nas redações dos jornais foi determinante para o surgimento dos folhetins, 
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primeiro gênero que hibridizou as linguagens jornalística e literária. O feuilleton, termo em francês, vai 

dar origem mais tarde à crônica, discussão que será realizada posteriormente. 

A abordagem do Jornalismo Literário é ampla e pode ser feita por diversos pontos do mesmo 

prisma de conhecimento. Reconhecemos as influências das produções dos demais pontos do globo, mas 

optamos por estudar a produção e os teóricos brasileiros. 

Martinez (2009), considera que os precursores deste modelo no Brasil foram Euclides da Cunha 

(1866-1909) em sua cobertura da Guerra de Canudos para o jornal O Estado de São Paulo, ao longo do 

ano de 1897; e João do Rio (1881-1921), escritor carioca que registrou as mudanças no Rio de Janeiro 

por meio de crônicas. A autora pontua que, mais tarde, na década de 1960, uma revista surgiu no país e 

fixou o Jornalismo Literário brasileiro: 

 

No Brasil, a revista Realidade e o Jornal da Tarde são sempre citados como os expoentes 

máximos dessa onda de Jornalismo Literário nos anos 1960. Realidade, da Editora Abril, 

chegou a tirar 500 mil exemplares por mês graças à competência de profissionais como José 

Hamilton Ribeiro, Sérgio de Souza (1935- 2008), Narciso Kalili, Luiz Fernando Mercadante, 

Roberto Freire e do redator chefe da fase inicial da revista, Paulo Patarra (1933- 2008). 

(MARTINEZ, 2009, p. 79). 

 

Após a década de 1960, o Jornalismo Literário passou a ser produzido com maior intensidade 

no país e se tornou também preocupação teórica dentro das academias. Oliveira (2006) relata que no 

Brasil, o Jornalismo Literário é classificado de diferentes conformas de acordo com o teórico e a 

corrente de pensamento que adota: período do século XIX em que os escritores atuaram dentro dos 

periódicos; a crítica de obras literárias produzidas por jornalistas; movimento New Journalism que 

surgiu na década de 60 com influência norte americana. O autor adota todas as perspectivas elencadas 

acima como coerentes e as considera relevante em sua tentativa de criar uma definição própria. 

Contudo, pra Oliveira (2006, p. 56), essas produções são “subgêneros do jornalismo literário”. 

Por ser um lugar comum entre jornalismo e literatura, o Jornalismo Literário possui suas 

especificidades de produção. Retomando os escritos de Felipe Pena, Mônica Martinez (2009, p. 208) 

elenca as características do fazer próprio do Jornalismo Literário, que serviriam também para 

caracterizar as obras pertencentes a ele: 
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1. Respeito às convenções jornalísticas, como a apuração, observação atenta, abordagem ética 

e a capacidade de se expressar claramente. 2. Romper com dois itens fundamentais do 

Jornalismo, a periodicidade e a atualidade. 3. Contextualizar a informação de forma mais 

abrangente. 4. Exercitar a cidadania. 5. Romper com a corrente do lide. 6. Criar alternativas aos 

definidores primários, isto é, às fontes oficiais. 7. Buscar a perenidade da obra.  

 

Tais características não desligam a produção de Jornalismo Literário do fazer jornalístico. “Por 

jornalismo literário não se deve entender o jornalismo que se ocupe de assuntos literários; e sim o que 

se caracteriza pela potência literária do jornalista-escritor” (FREYRE apud BENDER; LAURITO, 

1993, p. 50). 

O que muda, em relação ao jornalismo tradicional ou canônico, é que a objetividade com que 

os fatos são tratados e expostos não precisa, necessariamente, estar presente na escrita do Jornalismo 

Literário. “Desse modo, em jornalismo literário os enunciados se assumem não como agrupamentos de 

palavras objetivas, mas de sua subjetivação, de suas ressonâncias para a vida” (PASSOS; ORLANDINI, 

2008, p. 86). 

Na medida em que foge das estruturas do jornalismo convencional e utiliza recursos literários 

em sua produção, o Jornalismo Literário permite narrar histórias de vida ou momentos do cotidiano de 

maneira mais humanizada, tanto na perspectiva dos personagens, que se tornam mais vivos nas páginas, 

quando dos leitores. 

 

[…] é através de uma perspectiva assumidamente individual, carregada de aspecto vivencial e 

ideológico, que a realidade é narrada. Declarado abertamente, o caráter interpretativo dos 

relatos produzidos representa uma informação a mais para a interpretação do próprio receptor 

no ato de leitura. (SANTOS, 2005, p. 10) 

 

Uma das formas de se narrar a realidade é a crônica: um gênero tipicamente brasileiro, cujo 

desenvolvimento e características serão abordados a seguir. 

 

2.2 Crônica 

Para José Marques de Melo (2003, p. 149), a crônica é um gênero que carrega certa controvérsia, 

ou seja, varia de país para país. Ele afirma que a crônica brasileira é muito diferente dos outros países. 

No Brasil, a crônica é entendida como um “relato poético do real, situado na fronteira entre a informação 
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de atualidades e a narração literária”. É com esta perspectiva do gênero no Brasil que a pesquisa será 

conduzida. 

O autor explica ainda que do ponto de vista histórico, crônica significa narração de fatos, de 

forma cronológica, podendo ainda ser usada como documento histórico posteriormente. “Foi com esse 

sentido de relato histórico que a crônica chegou ao jornalismo. Trata-se do embrião da reportagem. Ou 

seja, uma narrativa circunstanciada sobre os fatos observados pelo jornalista num determinado espaço 

de tempo.” (MELO, 2003, p. 149) 

Já no que tange à classificação, José Marques de Melo (2003, p. 60) segue o modelo da crônica 

brasileira e seus modelos de produção e reprodução nos jornais e insere este gênero na categoria do 

jornalismo opinativo. 

A crônica tem origem latina e caráter informativo, além de possuir percepções pessoais de quem 

a escreve. O marco histórico da crônica no Brasil foi a Semana de Arte Moderna de 1922, que iniciou 

um movimento de “brasilidade”. Movimento esse que influenciou a imprensa da época, alterando os 

padrões do estilo jornalístico, na medida em que diversificou o conteúdo dos jornais para atender o 

público leitor (MELO, 2003). 

Apesar de mudanças ao longo do tempo que fixaram a crônica como gênero genuinamente 

brasileiro, o princípio primordial deste gênero é hoje o mesmo da época em que Pero Vaz de Caminha 

narrou a El Rey Dom Manuel a descoberta das terras brasileiras, o de “registrar o circunstancial” (SÁ, 

1985, p. 6). Com o empréstimo dos recursos literários, a crônica brasileira ainda registra o cotidiano e 

seus desdobramentos, mas já não tem o mero caráter do registro histórico. 

Atualmente, a crônica configura-se como gênero eminentemente jornalístico e tem como 

características fundamentais a fidelidade ao cotidiano e a crítica social. De acordo com Lourenço 

Diaféria (apud MELO, 2003, p. 162), as pessoas leem crônicas “porque a crônica nada mais é do que 

as palavras que elas gostariam de ter escrito”. De acordo com o cronista brasileiro: 

 

A crônica existe para dar credulidade aos jornais, saturados de notícias reais demais para ser 

levadas a sério. A crônica descobre as pessoas no meio da multidão de leitores. Ela revela ao 

distinto público que atrás do balcão eletrônico existe um baixinho resfriado e de nariz pingando, 

que assoa e vocifera. A crônica serve para mostrar o outro lado de tudo – dos palanques, das 

torres, dos eclipses, das enchentes, dos barracos, do poder e da majestade. Ela não consta no 

periódico por condescendência. A crônica é a lágrima, o sorriso, o aceno, a emoção, o berro, 

que não tem estrutura para se infiltrar como notícia, reportagem, editorial, comentário ou 
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anúncio publicitário no jornal. E, contudo, é um pouco de tudo isso. (DIAFÉRIA apud MELO, 

2003, p. 162) 

 

Além de ser um gênero que se consolidou no país de modo distinto ao realizado nos demais 

países, a produção da crônica brasileira permite também uma variedade de abordagens.  “Crônica, 

modernamente, como se pratica no Brasil, é literatura, que vai da emoção à ironia” (LAGE, 2005, p. 

28). A afirmação de Lage apresenta uma das questões que envolve a crônica no Brasil. Seria a crônica 

jornalismo ou literatura?  

Consta na retomada histórica feita por Oliveira (2006) que a primeira manifestação de influência 

da literatura no jornalismo foram os folhetins que surgiram nos jornais franceses e apareceram no Brasil 

no século XIX. Estes folhetins são considerados a primeira manifestação da crônica moderna no Brasil:  

 

A crônica, no sentido em que o termo é comumente usado hoje para designar um texto 

jornalístico que aborda os mais diversos assuntos, nasceu de um filão que nasceu no século 

XIX, na França, e que se transplantou com sucesso para o Brasil. Esse filhão era chamado 

folhetim […] (BENDER; LAURITO, 1993, p. 15). 

 

Conectando as considerações feitas por Oliveira (2006), Bender e Laurito (1993), guardados os 

contextos de produção dos autores, parece sensato afirmar que a crônica foi o primeiro ponto de 

tangenciamento entre jornalismo e literatura no Brasil. O conteúdo produzido pelos escritores-

jornalistas surge como folhetim mas se consolida como crônica. E é nos jornais que este gênero se 

molda e se modula, tornando-se uma hibridização de jornalismo e literatura. 

Deste modo, é possível definir a crônica como um sub-gênero do Jornalismo Literário, tendência 

classificatória adotada por Passos e Orlandini (2008). Os autores pontuam que há, no jornalismo 

tradicional, um dissenso entre a classificação da crônica como gênero opinativo ou informativo. 

Contudo, a crônica “enquanto categoria do jornalismo literário, oferece uma apreciação, ou epifania, a 

respeito de algum assunto ou personagem, assumindo por vezes um tom educativo” (PASSOS; 

ORLANDINI, 2008, p. 90). 

Para Sá (1985), o surgimento da crônica a partir dos folhetins franceses que chegaram aos jornais 

brasileiros é fato importante para compreender a extensão breve deste gênero. O autor pontua que no 

periódico impresso as publicações estão sujeitas ao tamanho da folha de papel e mesmo ao espaço 

designado na publicação por editores e donos de jornais. Nessa necessidade de economizar palavras 
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sem deixar de lado o registo do circunstancial é que nasce a “riqueza estrutural” da crônica, que se fixa 

com a característica de um texto breve, porém complexo. 

A linguagem da crônica possui um ritmo ágil, pois os acontecimentos narrados estão a todo 

vapor aguardando o olhar (e posteriormente a caneta) do cronista: 

 

Por isso a sua sintaxe lembra alguma coisa desestruturada, solta, mais próxima da conversa 

entre dois amigos do que propriamente do texto escrito. Dessa forma, há uma proximidade 

maior entre as normas da língua escrita e da oralidade, sem que o narrador caia no equívoco de 

compor frases frouxas, sem a magicidade da elaboração, pois ele não perde de vista o fato de 

que o real não é meramente copiado, mas recriado. (SÁ, 1985, p. 11)  

 

Sá (1985) prossegue em sua reflexão sobre a crônica e, agora no sentido da publicação das 

mesmas, pontua que ao ser publicada em livros, os textos deste gênero se tornam mais duradouros e 

passam por uma reelaboração, já que o suporte inicial era o jornal impresso. Chiquim (2005) corrobora 

com este pensamento na medida em que afirma que o texto da crônica não perde o caráter jornalístico 

quando chega ao livro. 

Dentre as diversas possibilidades de publicação de crônicas em livro, surge o horizonte do livro-

reportagem, bastante conhecido nos meios editoriais e nas rodas do Jornalismo Literário, já que 

possibilita um olhar estendido sobre o cotidiano matéria-prima do jornalismo. 

Um dos poucos teóricos que se dedicou ao estudo do livro-reportagem, Lima (2009, p. 9) 

defende que este suporte “avança para o aprofundamento do conhecimento do nosso tempo, eliminando, 

parcialmente que seja, o aspecto efêmero da mensagem da atualidade praticada pelos canais cotidianos 

da informação jornalística”.  

Seguindo este conceito, o livro-reportagem pode ser útil para a veiculação das crônicas. Em sua 

classificação dos livros-reportagem, Lima (2009, p. 57) descreve a existência do livro-reportagem-

antologia que funciona propõe a reunião de diversas reportagens e que, de modo semelhante, pode ser 

funcional para a reunião de textos diversos, como crônicas. 

 

2.3 Evolução da crônica no Brasil 

Como discutido anteriormente, a crônica como gênero afim do jornalismo chega ao Brasil no 

século XIX nos moldes de um texto nascido nos jornais franceses, o folhetim. Em sua língua mãe o 
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feuilleton era “um espaço livre no rodapé do jornal, destinado a entreter o leitor e a dar-lhe uma pausa 

de descanso em meio à enxurrada de notícias graves e pesadas” (BENDER; LAURITO, 1993, p. 15). 

Nos jornais brasileiros, esse folhetim de variedades se desenvolve como um texto 

descontraído que, como retomam Bender e Laurito (1993), discutia, em uma espécie de registro e 

comentário, os temas relativos ao cotidiano das cidades em formação. Como método para segurar a 

atenção do leitor em meio a tantas notícias sisudas, a produção dos folhetins estava propositalmente 

ligada ao frívolo. 

Nos primeiros anos da crônica no Brasil, o gênero acompanha o crescimento das cidades e os 

cronistas fazem o papel de historiadores dentro dos periódicos, na medida em que registram com 

requintes literários os acontecimentos ligados à modernidade (SANTOS, 2007, p.25). Em seus 

primeiros passos, a crônica brasileira está tão próxima da literatura, que seus principais expoentes são 

conhecidos escritores como João do Rio e Machado de Assis. 

Já com os pés no século XX, a crônica brasileira mostra a sua verdadeira cara. Para Marques 

de Melo (2003) é nos anos 1930, ainda bebendo do suco cultural formado durante a Semana de Arte 

de 1922, que o gênero se torna tipicamente brasileiro. Influenciada também pelo desenvolvimento da 

imprensa nacional entre os anos de 1920 e 1950, a crônica brasileira se diferencia definitivamente do 

gênero desenvolvido em outras partes do mundo. 

Santos (2007) parece concordar com Marques de Melo (2007) no que se refere à importância 

do período entre 1920 e 1950 para a autenticidade da crônica brasileira. Em sua retomada histórica, 

o primeiro autor associa a consolidação do gênero com sua aproximação à “maneira de se falar nas 

ruas, e isso na medida e nada mais para o espírito de conversa à toa, sem grandes compromissos, que 

se caracteriza a crônica” (SANTOS, 2007, p.63). 

Na década de 1950, já como gênero consolidado, a crônica experimenta novos temas. Santos 

(2007) pondera que a primeira Copa do Mundo de Futebol, a construção de Brasília, o cinema novo 

e o surgimento da bossa nova movimentaram o cenário cultural brasileiro e a crônica, como gênero 

maleável, passou a discutir, sempre com bom humor, todas essas temáticas. 

O humor, entretanto, se entranhou definitivamente na crônica brasileira a partir dos anos 1960. 

“O mundo ficou de pernas para o ar na década que mudou tudo, e a crônica, com seu jeito leve de 

falar das coisas agudas, estava atenta” (SANTOS, 2007, p.145). 
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Se nos anos 1970 diversos cronistas brasileiros escreveram para os jornais estando fora do 

país, nos anos 1980 os escritores voltam a escrever de seu país natal, agora dando enfoque à relação 

da sociedade com o corpo, como ressalta Santos (2007). O autor define ainda que nos anos 1990 há 

uma retomada da veia cômica do gênero que nunca foi deixado de lado, mas volta com mais força às 

páginas. 

Para Santos (2007), dos anos 2000 até os dias atuais, a produção de crônica tem sido fervorosa, 

sobretudo tendo a internet como mediadora. A retomada histórica permite observar como a crônica 

se define como gênero de seu tempo, se adaptando a temas e à realidade nacional, sem perder o humor 

e o jeitão despojado, mas criticando sempre que possível o que está errado. 

 

2.4 Procedimentos Metodológicos 

Com esta breve retomada histórica - possível com o levantamento bibliográfico sobre a história 

da crônica no Brasil - é perceptível a presença de relações entre o gênero escrito e a oralidade, tendo a 

crônica se construído na informalidade de linguagem, tão típica das variantes orais da língua. No 

entanto, para que a hipótese fosse colocada à prova, foi necessário ir a campo e verificar se os diálogos 

poderiam ser transformados em narrativas jornalísticas. 

Deste modo, o método escolhido para desenvolver o trabalho de campo foi o Etnojornalismo. 

Como se pode supor, tal método é uma variação da etnografia, que “é entendida como um método de 

pesquisa qualitativa e empírica que apresenta características específicas” (TRAVANCAS, 2006, p. 100). 

Este método se baseia, como prossegue Travancas (2006) na imersão. Deste modo, não haveria 

método mais adequado para a elaboração de um livro-reportagem do que o etnojornalismo, já que as 

autoras extraíram a matéria prima das crônicas das vivências apreendidas em viagens de ônibus por 

Goiânia. 

Dentro da etnografia, optamos pela hermenêutica cultural (ou antropologia interpretativa), que 

funciona como método de pesquisa e escrita aliada ao Jornalismo Literário. Do mesmo modo como 

neste método, a busca por construir crônicas a partir de cenas do cotidiano implica em uma 

interpretação: 
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Assim como ocorre nas chamadas narrativas de não-ficção, características intrínsecas à 

linguagem se colocam, na hermenêutica cultural, como pontos de abertura para o 

estabelecimento de uma forma peculiar de apreensão da realidade. Jornalismo literário 

contemporâneo e antropologia interpretativa guardam em comum a questão da interpretação, 

da verossimilhança e da relação singular-particular. (SANTOS, 2005, p. 10) 

 

A coleta de dados para a confecção do livro-reportagem foi feita por meio de dois instrumentos: 

o levantamento bibliográfico e a observação participante. O primeiro se fez necessário para amparar o 

trabalho de campo, de modo a perceber o que já foi pesquisado na área e conhecer melhor nosso objeto 

empírico. 

Para Travancas (2006), o levantamento bibliográfico é essencial antes da prática da etnografia 

em si, para que o pesquisador esteja inteirado de seu tema, além de ter uma noção das dificuldades, 

riscos e empecilhos que pode encontrar durante a pesquisa. 

O segundo instrumento utilizado foi a observação participante. “Este termo significa que antes 

de mais nada o cientista social não se coloca ingenuamente, ou pelo menos não deve se colocar, em 

relação a sua presença no grupo. Ele deve estar atento ao seu papel no grupo” (TRAVANCAS, 2006, p. 

103). 

Trazendo a conceituação para o trabalho em questão, a observação participante significa que as 

autoras, sob o acompanhamento de sua orientadora, estiveram atentas aos diálogos e cenas cotidianas 

envolvendo a comunicação que se dá nos ônibus do transporte coletivo da cidade de Goiânia. Para 

registrar tais situações comunicacionais, optamos pelo caderno de campo. 

 

Este caderno terá um papel fundamental. Nele o pesquisador anotará as questões que o levaram 

a escolher aquele grupo e aquele tema, e as perguntas que tem em mente sobre o assunto. Assim, 

o caderno funcionará como um registro descritivo de tudo o que ele vir e presenciar. 

(TRAVANCAS, 2006, p. 101)  

 

Pelas dificuldades de registrar as impressões do momento durante as viagens de ônibus, 

tomamos a liberdade de criar um caderno de campo digital, que ficará armazenado nos celulares das 

pesquisadoras. 
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2.5 Oralidade e cotidiano 

Além das características da crônica supracitadas, para a confecção dos textos, duas outras 

nortearam a produção das autoras: a oralidade e a influência do cotidiano. A primeira vem à tona de 

maneira mais óbvia na tessitura da crônica, já que a ideia principal se assentava na escrita do livro a 

partir dos diálogos que ouvimos no transporte coletivo de Goiânia. 

Além da composição textual dos diálogos, as crônicas que escrevemos partem do princípio de 

que há semelhanças entre a oralidade e este gênero escrito. Neves (2012, p. 82) acredita que a crônica 

é um gênero de “língua escrita com alto grau de coloquialidade, que toca a natureza da língua falada”. 

A autora acredita haver na crônica uma proximidade com a língua falada que pode ser expressa 

no texto utilizando recursos de formulação textual como os parênteses e os travessões, por exemplo. 

 

[…] na fala espontânea, há de ver-se maior ênfase naquilo que se quer comunicar e no próprio 

ato de interação, enquanto na escrita (bem) planejada vai ênfase (maior, ou menor, a depender 

do tipo de atuação e do gênero do discurso) no como dizer para bem dizer. E é aí que pesa o 

“literário” de algumas produções: aqui, da crônica. (NEVES, 2012, p. 80) 

 

Essa “fala espontânea”, contudo, é condicionada por fatores externos aos envolvidos no ato de 

comunicação. Pudemos observar que o transporte coletivo é um desses condicionadores, na medida em 

que as condições e características da viagem de cada passageiro influencia seus diálogos com outros 

passageiros. Se houver muito barulho, por exemplo, um dos envolvidos vai falar mais alto para ser 

ouvido. 

O fator que mais afeta os diálogos nos ônibus talvez seja o tempo que os passageiros passam no 

transporte coletivo. Gomide (2003) pontua que a inexistência de uma rede de transporte pública de 

qualidade implica em muito tempo gasto nas viagens, sobretudo para as populações mais pobres, que 

poderiam utilizar essas horas para realizar diversas outras atividades. 

Durante essas longas viagens, desenvolve-se todo tipo diálogo. Contudo, a experiência e 

observação das autoras levou a crer que boa parte dessas conversas se desenvolve sob o pilar do 

cotidiano. São comentários sobre o que está em voga nos periódicos, reclamações sobre o próprio 

transporte coletivo, histórias da própria vida ou da vida alheia. 
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São essas cotidianidades, o ponto de partida da produção da crônica desde seu passado como 

folhetim até sua consolidação como gênero moderno e tipicamente brasileiro. Como ressalta Giovana 

Chiquim: 

 

Cabe ao cronista a tarefa de enxergar o cotidiano e o mundo em sua volta com lentes especiais. 

De fato, os jornalistas ou escritores que se dedicam à crônica são capazes de analisar com 

profundidade cenas prosaicas e transformá-las em “experiências de vida” com o suporte da 

linguagem subjetiva, como notamos nas narrativas de Rubem Braga. (CHIQUIM, 2013, p. 29) 

 

 

Esta noção de cotidiano é associada ao gênero, sobretudo “[…] porque a crônica se faz de fatos 

que em si não são tão significativos e que, muitas vezes, passam até despercebidos, mas que, nas mãos 

do cronista, são recriados […]” (NEVES, 2012, p. 84). São estas recriações que pretendemos com a 

elaboração de um livro-reportagem de crônicas. 

No que tange à publicação das crônicas, o estudo de Chiquim (2005) dá conta de que o gênero 

não se torna ‘menos jornalístico’ por não ter sua publicação em um periódico e posteriormente em um 

livro, uma vez que não é apenas seu suporte que o insere no campo da comunicação. 

Tendo em mente a possibilidade concreta de publicação da crônica em livro, surge como opção 

o livro-reportagem. Apesar de como sugere o nome este tipo de publicação servir como suporte das 

reportagens em profundidades, é possível adaptar sua funcionalidade para a publicação de crônicas em 

caráter experimental. Neste sentido, como dito anteriormente, as autoras pretendem seguir o modelo de 

Lima (2009), reunindo dezesseis crônicas e organizando-as cronologicamente. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A elaboração de crônicas a partir de diálogos apreendidos em situações cotidianas como o 

transporte coletivo permitiu a comprovação da hipótese inicial da pesquisa, de que há certas 

semelhanças entre os elementos da crônica e dos relatos orais. Fomos além desta hipótese no sentido 

de compreender que tais diálogos podem ser transformados em crônicas que contenham não somente 

as conversas, como olhares críticos acerca da realidade. 
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O trabalho de campo e a posterior escritura das crônicas permitiu concluir ainda o que a leitura 

de cronistas e de teóricos do gênero apontava: a crônica é um gênero maleável e de possibilidades 

inesgotáveis. A produção do gênero no século XXI demanda que os cronistas se atentem às novas 

realidade e, como os grandes autores de décadas passadas, façam o registro de seu tempo sem perder a 

criticidade. 

Por fim, concluímos que a crônica enquanto gênero fronteiriço entre jornalismo e literatura 

permite experimentações em ambas áreas. A linguagem literária da crônica amplia a capacidade crítica 

do jornalismo em representar o real; enquanto a necessidade da linguagem jornalística em narrar o 

mundo ao seu redor possibilidade que a literatura se aproxime dos assuntos do cotidiano, como o 

transporte coletivo. Esta ampliação permite novas possibilidades de produção jornalística e acadêmica. 

 

 

CHRONICLE INTO MOVEMENT: DAILY (IN)CONFIDENCES IN GOIÂNIA’S 

COLLECTIVE  TRANSPORTATION  

 

ABSTRACT  

 

Observing the situation of chaos and mismanagement of Goiânia’s public transportation the authors 

of this present article show ah a theme for development a series of daily chronicles in the buses of the 

city. The idea of writing chronicles shows up when the necessity of analyzing the long periods of time 

spend in the buses begins. The initial hypothesis of the authors is that the conversations between 

people in the bus are similar to oral and unconscious chronicles. The objective of this article is 

producing a chronicle’s book written based on conversations listened and experienced in the public 

transportation, as part of a conclusion’s University graduate work. The narratives must, in some way, 

criticize e promote reflections about the oral histories that we listened on day-by-day life. The great 

area of the book is New Journalism. The academic approach is qualitative research and the method 

chosen is the Etnojornalismo. The instruments of data collection used are participant observation and 

bibliographical survey. This reseach provided the confection of the book and guide to the conclusion 

that the human oral narratives can result in sensible and creative journalistic narratives. Besides that 

this research can contribute to diversify the production in the journalism and academic areas. 

 

Keywords:  Journalism. Chronicles. Public transportation. Goiânia.  
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TRABALHO E ENVELHECIMENTO: O SER, O ESTAR E O VIVENCIAR FACE À 

CONJUNTURA POLÍTICO-TECNOLÓGICA CONTEMPORÂNEA1 

 

Adriane Geralda Alves do Nascimento Cézar2 

 

RESUMO 

Esse trabalho objetivou compreender os significados assumidos pelo contínuo do trabalho no 

processo de envelhecimento, face às características político-tecnológicas contemporânea, para uma 

categoria específica de análise: docentes da Universidade Federal de Goiás, com idade igual ou 

superior a 60 anos, que mesmo aposentados continuam muito ativos no mercado. O trabalho foi 

estruturado por meio de pesquisas bibliográficas e uma pesquisa de campo, qualitativa, utilizando-se 

a técnica de entrevistas em profundidade, aplicadas a uma amostra de dezessete entrevistados, 

composta por professores da UFG, já aposentados3.  Os resultados demonstraram que o trabalho para 

os docentes concursados entrevistados foi muito mais visto como algo prazeroso, elemento vital, de 

realização pessoal e fonte de motivação, do que um elemento de desprazer, adoecimento, sofrimento, 

dor e, unicamente, recompensa financeira. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Envelhecimento. Docentes Federais. UFG 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As transformações pelas quais o trabalho se estruturou e se estrutura, foram e continuam 

sendo essenciais para se compreender a organização atual das sociedades, as relações sociais e tantas 

outras implicações decorrentes do mesmo. Até chegar aos moldes do trabalho industrial no mundo 

moderno, inúmeras transformações modificaram a forma de ser e agir do indivíduo, do coletivo, bem 

como da própria organização social. Nessa perspectiva, o trabalho sempre ocupou uma centralidade 

na vida dos indivíduos, estando entre suas atividades mais significativas, configurando-se também 

mediante as relações sociais, o dinheiro e o capital.  

                                                           
1 Esse artigo faz parte dos estudos e resultados parciais da tese de doutorado da presente autora. 
2 Doutora em Sociologia, pela Universidade Federação de Goiás, linha de pesquisa: Trabalho, Emprego e Sindicatos. 

Mestre em Administração, pela Unisinos. Especialista em Recursos Humanos, pela UniAnhanguera. Graduada em 

Relações Públicas, pela Universidade Federal de Goiás. Professora Adjunta do Curso de Relações Públicas, da Faculdade 

de Informação e Comunicação, da Universidade Federal de Goiás (FIC- UFG). E-mail: adriane400@hotmail.com 
3 Os nomes reais foram substituídos por nomes fictícios com intuito de preservar a identidade dos pesquisados. 
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Segundo Zanelli (2010), o trabalho constitui um importante elemento das organizações e da 

sociedade, consistindo em um esforço planejado e dirigido à transformação da natureza. A construção 

do amadurecimento de um indivíduo é desencadeada por um longo processo que percorre a infância, 

a juventude, a fase adulta e a velhice. Na maturidade, espera-se que o ser humano se vincule ou se 

insira no mundo do trabalho, passando essa inserção a representar a principal forma de ganhar um 

salário, de construir uma identidade e de dar sentido a sua própria existência, seja na fase adulta ou 

na própria velhice.   

O trabalho é tido como uma questão de sustento, crescimento pessoal e de geração de valor e 

assim, se faz importante pensar também a sua relação com o envelhecimento. Conforme pontua 

Caradec (2011), não devemos projetar o envelhecimento apenas como sendo corporal baseado na 

compreensão das limitações funcionais e das doenças orgânicas do corpo, mas entender também, que 

o envelhecimento recorre a registros “não corporais”, que dependem do que o autor irá chamar de 

“entornos sociais”: a amenidade ou a dureza das interações em espaços públicos, a atitude dos 

próximos, o contexto das relações com o outro, a existência ou não de solicitações nessa idade. 

Desse modo, as reflexões subsequentes serão importantes para compreensão das 

transformações ocorridas no mundo do trabalho e seus impactos, bem como refletir sobre o exercício 

do trabalho na velhice.  

 

2 O TRABALHO, O ROMPIMENTO DO COMPROMISSO FORDISTA E A 

ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL: IMPACTOS E TRANSFORMAÇÕES MUNDIAIS. 

 

O objetivo desse referencial teórico em junção com o campo de pesquisa será refletir sobre as 

principais modificações sofridas no contexto do trabalho, que se dá do modelo fordista até a chegada 

da acumulação flexível. A compreensão dessa transição se faz importante, por trazer elementos 

essenciais para o entendimento do contexto do trabalho na contemporaneidade.  

Silva (2012) aponta que o trabalho sempre esteve presente como centralidade do capitalismo, 

todavia entender as transformações ocorridas em sua fase monopolista se faz fundamental para refletir 

sobre perspectivas de sua transformação. De acordo com a autora, uma das saídas encontradas após 

o ápice da crise capitalista de 1929, pautou-se no modelo fordista/keynesiano, que apresentou como 

fundamento o estímulo ao consumo, à busca pelo pleno emprego, bem como a estruturação dos 
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sistemas de proteção social. À época, nunca o trabalho assalariado destacou-se tanto como motor do 

capitalismo e das relações sociais, tornando-se, cada vez mais enfática a relação estabelecida entre o 

tripé organização do trabalho, padrão de acumulação do capital e proteção social.  

Entre as décadas de 1940 e 1970 ocorre à consolidação do denominado Estado Social em 

diversos países de capitalismo avançado, o que condicionou o fortalecimento do trabalho assalariado 

enquanto força motriz de acesso aos direitos. Os trabalhadores passaram a ser assistidos em relação 

à saúde, aposentadorias, pensões, entre outros aspectos, enquanto aqueles não aptos ao trabalho eram 

protegidos pela assistência social (SILVA, 2012). 

A proteção antes inserida no seio social, a partir da sociabilidade primária e dos vínculos de 

proximidade, passou a sê-lo na sociedade salarial, provida por meio da assistência do Estado e da 

Seguridade. Todavia, esse modelo também apresentou uma perspectiva fragilizada, uma vez que ao 

mesmo tempo em que o Estado-providência recriou a ideia de proteção de um lado, de outro, ele 

também a fragilizou. Isso porque o próprio poder público não conseguir levar a cabo todas as suas 

responsabilidades. Situações de desemprego, precarização do trabalho, desequilíbrio demográfico, 

fragilidade dos sistemas, flutuações do mercado e terceirização fazem parte do contexto social 

(CASTEL, 2009). 

De acordo com Harvey (2014), dois fatores foram considerados limitantes aos avanços do 

fordismo. O primeiro deles relacionado à difícil aceitação do trabalhador a longas jornadas de trabalho 

rotinizadas e com controle quase inexistente sobre o seu processo produtivo. O segundo relacionado 

aos modos de intervenção estatal, dados principalmente a partir da depressão econômica na década 

de 1930, que fez com que as sociedades capitalistas chegassem a uma nova concepção do uso dos 

poderes do Estado. É nesse contexto de mudanças econômicas e políticas que se fez necessário 

compreender as tentativas diversificadas de várias nações, de organizar novos arranjos políticos, 

institucionais e sociais que pudessem resguardar o capitalismo diante de suas fragilidades de 

reprodução.  

Já o pós-guerra foi marcado por um grande momento de expansão, envolvendo três elementos 

principais: o ajustamento do capital corporativo, os novos processos de produção e o novo papel 

intervencionista assumido pelo Estado, fatores responsáveis por levar o fordismo à maturidade. 

Levando-se em consideração o papel assumido pelo Estado, este se esforçou para manter uma 

economia estável, com políticas fiscais e monetárias dirigidas para as áreas de investimento público, 
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consideradas vitais para o crescimento do consumo de massa e da manutenção de empregos. O 

governo reforçou os gastos com seguridade e com o poder exercido sobre os acordos salariais e os 

direitos dos trabalhadores na produção. Harvey (2014) assinala que as formas de intervencionismo 

estatal foram muito variadas entre os países capitalistas avançados, todavia, faz se importante 

observar que maior parte desses países apresentaram um crescimento econômico estável e um 

aumento dos padrões de vida, fruto da adoção de uma política de bem-estar social e de um modelo de 

administração keynesiano.  

Segundo Harvey (2014), o fordismo ainda se disseminou de forma desigual por diversos 

países e conforme já discutido por Castel (2009), enormes fragilidades e vulnerabilidades sociais, 

também foram extremamente marcantes nesse período. Os mercados de trabalho tendiam a se dividir 

(como, por exemplo, raça e gênero) e as desigualdades resultantes geravam tensões e movimentos 

por parte dos grupos mais excluídos socialmente, como negros e mulheres. Grandes massas 

marginalizadas em situação de extrema miséria, pobreza, exclusão, desemprego e ou empregos 

precários também configuraram o contexto fordista, que se polarizou, com duas situações manifestas: 

trabalho x não trabalho. Têm-se então, de um lado o aumento do consumo de massa e de outro, a 

manifestação de grupos que continuaram à mercê dos riscos sociais. 

Apesar de todas as tensões manifestas no regime fordista e da dualidade miséria x riqueza, o 

mesmo conseguiu manter sua expansão no período pós-guerra e, de certo modo, manter, um ambiente 

relativamente estável para os lucros corporativos e elevados padrões de vida para determinados 

segmentos de população. Esta situação foi configurada até meados de 1973, período de aguda 

recessão econômica mundial, enfrentada por diversos países, que marcou uma nova fase, denominada 

de acumulação flexível – um conturbado período de reestruturação econômica e de reajustamento 

social e político, característico das décadas de 1970 e 1980 (HARVEY, 2014). 

Grandes modificações foram observadas principalmente em nível dos mercados de trabalho. 

A grande quantidade de mão de obra excedente face o grande número de desempregados ou 

subempregados oportunizou regimes e contratos de trabalhos mais flexíveis, com a redução aparente 

do emprego regular em favor do crescente uso do trabalho em tempo parcial, temporário ou 

subcontratado, com um aumento considerável no setor de serviços. Outros fatores, como a forte 

volatilidade do mercado, aumento da competitividade e diminuição dos lucros também influenciariam 

de forma gradativa a reestruturação dos mercados (ANTUNES, 1997; HARVEY, 2014). 
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As economias de escala passaram a ser substituídas pela produção de escopo, em pequenos 

lotes, para atender uma gama bem mais ampla de necessidades do mercado. Os modelos de sistemas 

de produção flexível começavam a acelerar o ritmo das inovações dos produtos, tornando-se 

fundamentais para sobrevivência num mercado altamente competitivo. O tempo de giro foi reduzido 

pelo uso das novas tecnologias de produção (automação) e de novas formas organizacionais de 

gerenciamento (just-in-time). Na ponta do consumo, o movimento de transição do capital também 

acentuou o novo e valorizou a força de tudo que é efêmero, passageiro, fugaz, instantâneo, de 

consumo rápido, a serviço de um individualismo exacerbado. Na transição do fordismo para 

acumulação flexível, mercado, capital, consumo e espaços geográficos adquirem novas configurações 

(HARVEY, 2014).  

A crise do modelo fordista, caracterizada pela burocratização, massificação, estatização, 

padronização, começou a ser substituída pela mundialização do mercado, por um Estado “virtual”, 

sem território, sem distâncias e sem fronteiras. O capital passou a redefinir seus processos, seus 

modelos e suas instâncias de poder. O capitalismo desmaterializou as principais forças produtivas: o 

trabalho material e o capital fixo, recompondo um novo modelo de organização social e do próprio 

trabalho (GORZ, 2004). 

Mais que uma mudança na natureza do trabalho, o pós-fordismo, transformou a natureza das 

relações salariais. Iniciou-se o surgimento de contratos terceirizados, temporários, sazonais e 

precários, uma contratação que ocorreria conforme as demandas de mercado e que se 

institucionalizariam, principalmente, a partir de acordos comerciais (ANTUNES 1997; HARVEY, 

2014). As empresas não mais apresentam o comprometimento com o pagamento de benefícios, 

salários fixos, previdência social ou outros elementos. Nessa perspectiva, tem-se a ideia, denominada 

por Gorz (2004), de “abolição do próprio assalariamento”, manifestada sobre a nova possibilidade de 

pensar a remuneração do trabalho a partir de condições flexíveis, ou seja, de uma forma mais 

negociável e livre entre aquele que contrata e aquele que oferece sua força de trabalho. Isso, de certo 

modo, contribuiria para a degradação que o movimento operário conseguiu impor à exploração, por 

meio dos movimentos e lutas sociais ao longo do tempo. 

A negociação coletiva passou a ser substituída por uma negociação individual, em que 

prestadores de trabalho começavam a ser tratados como fornecedores particulares, com uma 

remuneração individualizada e negociável, em que os indivíduos, dispersos entre si, concorrem uns 
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com os outros. A precariedade surge como consequência, daqueles que não se reconhecem mais como 

agentes produtores de um trabalho material ou daqueles que se perdem nas consequências impostas 

pelo trabalho imaterial que sem perspectivas fixas de salário, se dividem em múltiplas atividades e 

tempos de trabalho, aqueles que se submetem a condições precárias, de subempregos, de um trabalho 

mensurável e vendável (GORZ, 2004). 

Nessa concepção o mercado apresenta-se cada vez mais dinâmico, mais volátil, flexível, 

exigindo mudanças constantes nos formatos de trabalho. As promoções e demissões passaram a se 

assentar em regras fixas e as atividades de trabalho já não são mais claramente definidas. Sennett 

(2014) caracteriza que hoje “não há longo prazo” para nada, as carreiras que avançavam aos poucos, 

estão cada vez mais distantes, sendo comum um jovem, em pouco tempo, mudar de emprego várias 

vezes. O conceito de um único conjunto de qualificações no decorrer de uma vida de trabalho já não 

existe e a distribuição de determinadas funções/tarefas que antes faziam parte da rotina de uma 

organização, ficam agora, a cargo de contratos com firmas ou indivíduos, muitas vezes em curto 

prazo. 

Nessa ideia de que “não há mais longo prazo” trabalhada pelo autor, para as coisas e fatos, se 

torna disfuncional também o caráter pessoal, sobretudo quando relacionado à questão familiar.  O 

esquema de curto prazo corrói o compromisso, a lealdade e a confiança mútua, principalmente nas 

relações de trabalho. Não se tem tempo de obter confiança ou estabelecer laços fortes numa economia, 

em que tudo é tão passageiro, rápido, volátil, em que empresas se fundem ou se dividem o tempo 

todo, em que empregos surgem e somem ao mesmo tempo. É como se houvesse uma ausência de 

ligações para tudo. Afirma Sennett (2014, p. 25), “o distanciamento e a cooperatividade superficial 

são uma blindagem melhor para lidar com as atuais realidades que o comportamento baseado em 

valores de lealdade e serviço”. 

Crary (2014), em seu livro “24/7: capitalismo tardio e os fins do sono” pontua que a ideia de 

24/7 estaria relacionada a um mundo de vida sem interrupções, a uma condição humana sem descanso 

em todos os sentidos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ancorados na forma feroz da expansão 

capitalista sustentada por maquinarias, redes de informação e outros sistemas. O ambiente 24/7 

consagraria um tempo de indiferença, um tempo que não passa, para além daquele configurado pelas 

horas do relógio. Um tempo em que o próprio sono tornou-se reflexo de desperdício de horas, já que 

o mesmo representaria a inscrição de uma necessidade humana ou de um intervalo que não estaria 
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submetido a um mecanismo de lucratividade ou inscrito na lógica consumista de mercadorias em 

mundo veementemente capitalista. No mundo do trabalho, cujo ritmo tornou-se cada vez mais 

precarizado, tornou-se também normal e aceitável trabalhar sem pausa, sem limites, sem interrupções. 

“O que é novo é o amplo abandono da pretensão de que o tempo possa estar acoplado a quaisquer 

tarefas de longo prazo, inclusive a fantasias de ‘progresso’ ou desenvolvimento” (CRARY, 2014, 

p.19). 

De acordo com Huws (2009), a concepção do capitalismo enquanto força motriz buscou 

também, cada vez mais, a produção de novas mercadorias, bem como novos mercados para sua 

expansão e, nesse contexto, as atividades humanas e as necessidades passaram a ser compreendidas, 

não só por meio das relações de produção e consumo, mas também pelas influências produzidas pela 

posse ou pela carência das denominadas tecnologias da informação e comunicação (TICs). Para Huws 

(2009, p.50), a única coisa que pode ser prevista com segurança é que haverá mais mudanças: “[...] 

alguns processos são mais taylorizados e requerem menos qualificações, outros se tornam mais 

complexos e requerem múltiplas qualificações”. Aqui a narrativa de alguns interlocutores da pesquisa 

de campo, expressa a influência das tecnologias e da flexibilização: 

 
[...] Quando eu me formei, mesmo quando eu terminei o nível médio no curso normal, antes 

de você terminar você era convidada para o trabalho, estava na porta esperando os formandos. 

Porque agora democratizou, agora você tem muito mais pessoas. A tecnologia de certa forma 

tirou alguns postos de trabalho. Mas é muito difícil pro jovem. Essa é mais uma razão que eu 

acho que os idosos tem que sair e deixar espaço para os mais jovens. (ANTÔNIA, 71 anos). 

 

[...] eu acho que é a sociedade que passa por mudanças, por exemplo, a tecnologia é uma 

coisa extremamente importante, mas ela faz isso, ela facilita o trabalho. Por exemplo, ontem 

tinha um marceneiro aqui arrumando um vazamento, um problema aqui, e aí ele tava olhando 

o meu armário e falou: dona Miranda não tem mais isso, num trabalho como esse, que foi 

feito há 12 anos mais ou menos que eu moro aqui, eu fico como quem hoje? Que eu gosto 

assim de saber. Não! é tudo mais industrializado, de fácil manejo, quer dizer, e isso 

acompanha todas as tarefas do homem, todas as tarefas do homem, os meus netos mesmo, eu 

às vezes acompanho, sabe, por exemplo, a forma de estudar, eu tenho uma neta que ela tem 

essa de 9 anos... eu sempre estudo com ela história, né... o meu mestrado foi em história da 

educação, né, e a forma com que ela raciocina é muito diferente, mas ela gostou demais. 

Então eu falei com ela assim: Luíza, nós vamos estudar o segundo reinado, a guerra do 

Paraguai, você vai ler, você vai me contar a história, eu vou contar também a minha versão 

e depois você vai escrever. Nossa. Vovó, isso tudo!? E tirou 9,8 na prova.. então estudei umas 

três tarde com ela, né, ela morava aqui no prédio, mudou e é muito apegada comigo, é a mais 

nova...Então, mas do jeito que ela raciocina, por exemplo, às vezes tem um problema no meu 

celular ela vem.... Luiza, o que que você faz bem, ensina para vovó, eu não sei. Faz, mas não 

sabe. Essa é a tecnologia de hoje. Então, a pessoa não reflete Adriane! porque no tempo que 

a gente estudou, eu acho que é a formação intelectual, que a gente teve. (MIRANDA, 76 

anos). 
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Os pesquisados reconhecem a presença das redes e dos processos via conexão de internet, de 

forma muito intensa e predominante, admitindo possuir fragilidades e dificuldades diante desses 

novos formatos, diferente da facilidade apresentada pelos jovens. Os estudos de Thoschi (2016), por 

meio do grupo de pesquisa da Rede Goiana de Pesquisa em políticas Públicas e Inclusão Digital 

(REPPID) com idosos de idade entre 60 e 82 anos, também demonstrou a dificuldade por parte desses 

grupos em lidar com o avanço em termos de tecnologias digitais. Os interlocutores desse estudo 

apontaram claramente as suas dificuldades face às novas tendências tecnológicas: 

 
Eu sou um analfabeto nisso aqui. Esse Iphone foi meu filho que me deu, mas tem um pessoal 

que faz orientação técnica, mas eu fui um freguesão: olha está acontecendo. Não, senhor 

Manuel é isso, pipipi... Tá resolvido. Mas, está acontecendo. Não, senhor Manuel é isso pipi... 

Quatro, cinco teclagens ali... Então é uma coisa... para acompanhar a tecnologia, pra gente, é 

complicado. Tem gente que fica desesperado. Eu não ligo muito. Eu digo para os meus 

meninos: tudo bem, vocês podem até me cobrar, mas a função de vocês é me ajudar. 

(MANUEL, 73 anos). 

 

Difícil acompanhar, né. Então, qualquer criança hoje em dia consegue muito mais habilidade 

que eu, por exemplo, mexer no computador, no celular, então isso é óbvio. Tem que 

reconhecer que na minha época só tinha máquina de escrever, né. Então realmente, a 

facilidade que tem a juventude para lidar com informática é diferente, e é muito difícil de se 

aproximar, tem que ter outra mentalidade. (MARCELO, 76 anos). 

 

Aí é difícil, eu sou ruim no computador, telefone, telefone celular eu sou uma lástima, eu 

vivo atrás dos meus empregados pra fazer para mim as coisas. (AMÉLIA, 82 anos). 

 

Faz se importante considerar que à tecnologia também se faz presente como um instrumento 

capaz de prover a realização de um trabalho mais produtivo, intenso e controlado, seja o trabalho 

mais qualificado ou de atividades mais simplificadas. Nessa percepção, até o tempo destinado ao não 

trabalho (lazer) é apropriado pelo capital. Como exemplo, podem ser citadas as várias horas 

destinadas em conexões instantâneas, verificação de e-mails, telefonemas, entre outras, a que o 

trabalhador se prende, mesmo estando fora de seu ambiente ou de seu período regular de trabalho. Os 

recursos tecnológicos passaram a manter os trabalhadores ligados em tempo quase que integral à 

empresa. Sua presença física já não é mais necessária em todos os momentos para que determinadas 

atividades e objetivos se concretizem. Assim como nos próprios aspectos da vida social. A fala de 

Roberto reflete bem essa situação: 

 

[...] a tendência de fato é do isolamento. Principalmente o ritmo. Não seria o fator idade, seria 

muito mais o fator das condições sociais. O nível de exigência para filhos e netos, parentes, 
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é muito grande. Você tenta suprir com as redes sociais, fazendo o grupo familiar, fica sabendo 

um pouco. Mas pra mim isso é meio figurado, é muito virtual. Então aquele abraço, aquela 

proximidade, aqueles encontros, você termina encontrando só... tem umas coisas assim 

trágicas que você encontra. As famílias vão nos aniversários quando podem e os amigos no 

cemitério. É um negócio meio trágico. O ritmo de vida praticamente se tem, o ritmo é muito 

forte. É interessante... tem uma professora amiga minha que é alemã. A gente conversava às 

vezes, ela falava das dificuldades da Alemanha. Aí eu ajudei muito quando ela construiu um 

laboratório lá na UFG, ela vivia reclamando. Eu: poxa porque você não volta pra Alemanha, 

lá tem tudo pronto. Aí ela foi para um Congresso na Inglaterra e ficou uma semana na 

Alemanha. Quando ela chegou ela falou: Roberto eu lembrei demais de você, fiquei uma 

semana na Alemanha e conversei com a minha irmã uma hora, foi o que agenda dela permitiu. 

Fazia anos, 15 ou 20 anos que não se vinham. Mas a agenda da irmã não permitiu que elas 

se encontrassem e ficassem um dia inteiro, ficaram uma hora. Ela: lembrei demais de você. 

(ROBERTO, 76 anos). 

 

Desse modo, vê-se que ocorre uma reconfiguração nas formas de trabalho e nas relações 

estabelecidas no próprio ambiente profissional e social. Assistimos à quebra dos limites entre espaços 

organizacionais e espaços individuais com a diluição do limite entre a esfera pública e privada. Toda 

tecnologia cria gradualmente um ambiente totalmente novo, seja no contexto do trabalho, das relações 

sociais ou pessoais, sejam elas favoráveis ou não. Castells (1999) afirma que o fenômeno de conexão 

social por meio de redes não é privilégio da sociedade do século XXI, mas que, em razão das 

inovações tecnológicas com que lidamos, a presença da rede é determinante nas relações sociais, 

especialmente nos processos de comunicação.  

 

Eu vejo que as tecnologias preenchem muito o tempo do idoso, eles têm que aprender a usar. 

A causa dessa pesquisa... Ela primeiro foi uma pesquisa e depois se transformou num projeto 

de extensão bem grande, por isso eu tinha 22 bolsistas, para atender muita gente, atendimento 

e ensinar, nosso papel era ensinar a usar as tecnologias. O tanto que preenche a vida. Eu não 

fico sozinha em nenhum momento. Eu tenho tanta coisa pra ler... Quem não gosta de ler vai 

assistir vídeo. As relações hoje são mediadas por tecnologias, te aproxima. Teve um ocorrido: 

estava numa praça e chegou uma senhora com o celular dela. Ela falou: olha meu neto era 

meu amigo. Aí eu cai na besteira de dá um celular pra ele e eu perdi meu neto. Porque agora 

ele só fica no celular. Eu estava perto só ouvindo, como a bolsista iria agir. A bolsista: tira o 

celular dele. Aí eu intervi: não, não vai tirar o celular dele não. Vai aprender a usar whatsapp 

e vai conversar com o neto. Ele vai ficar assustado com sua habilidade. Então olha o 

whatsapp, facebook, tirar selfie... tem umas que falam assim: eu tenho tanta vontade de 

aprender... de tirar selfie e mandar a fotografia por e-mail. Agora colocar no Face, fazer Face 

era uma delícia (ANTÔNIA, 71 anos). 

 

[...] Tanto o Facebook, quanto o Whatsapp e o e-mail contribuíram muito para manter redes 

de relações que de outra maneira seria difícil, dado que eu não estou mais dentro da 

universidade, eu tenho rede de relações de antropólogos, ou o pessoal das Ciências Sociais, 

de academia e tal, que eu tenho graças a essas novas tecnologias, então isso me permite 

manter a par, não tão a par, né, mas me permite manter um contato permanente em redes de 

relações sociais, que de outra maneira seria muito difícil, dado que eu não frequento mais, 

né, o ambiente universitário; frequento esporadicamente, mas assim, aquele cotidiano e tal 

de aulas, leituras obrigatórias que você tem que fazer e tal, e congressos, e tal, e isso gera 
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também né... só ruim, né, gera coisas boas, geram contato intenso e tal, então isso, de uma 

certa maneira as redes sociais me ajudaram a manter isso. (GERALDO, 66 anos). 

 

 

3 A RELAÇÃO ENTRE TRABAHO E ENVELHECIMENTO 

 

A pesquisa de campo mostrou que o trabalho assume significados diversos que estão 

relacionados ao modo como os indivíduos estruturaram suas carreiras ao longo de suas vidas, suas 

relações sociais e, sobretudo, o tipo de trabalho exercido. Sabe-se que maior parte de nossa sociedade 

é marcada pela força de trabalho explorada. Grande número de trabalhadores idosos vive em 

condições precárias, sendo obrigados a se manter com uma renda mínima4, o que dificulta sua saída 

de condições de pobreza e vulnerabilidades. Mesmo não se reconhecendo nessa situação e 

considerando-se privilegiados por isso, esse fator não deixou de ser relatado pelos participantes dessa 

pesquisa: um grupo com alta formação intelectual5 (dados não característicos da maioria da população 

com 60 anos ou mais) que tiveram oportunidades face aos estudos e que conseguiram um 

posicionamento social com salários relativamente dignos, e que, por vez, refletiu também numa 

velhice mais segura e com uma aposentadoria com retorno financeiro melhor: 

 

[...] como eu sou marxista eu nunca tive essa ideia de que com o trabalho eu iria ficar rico, 

nunca achei isso, não. Ainda mais aqui. Mas, para as pessoas em geral, ainda acho que é pior 

e a cada dia tá piorando as condições do trabalho, elas estão piorando, os níveis salariais estão 

piorando, cada vez mais, eu acho que a gente tá entrando num momento terrível eu acho que 

qualquer pessoa que liga a televisão, que ouve o rádio, que lê notícia, vê o que tá se passando 

no país hoje. (JOAQUIM, 71 anos). 

 

Tosta (2010) argumenta que a flexibilização estabelecida no Brasil, a partir de 1990 ampliou 

de forma constante a liberdade do mercado em redefinir as formas de contratação, o que, por sua vez, 

intensificou o modelo de precarização da força trabalhista. Em face dessas condições, intensificou-se 

                                                           
4 Os dados relativos ao Censo Demográfico do IBGE (2010), referentes a algumas características das pessoas 

com 60 anos ou mais de idade, demonstram que 43,2% vivem com renda domiciliar per capita de até 1 salário 

mínimo, 29% vivem com renda per capita de mais de 1 até 2 salários mínimos e 22,9% vivem com renda per 

capita de mais de 2 salários mínimos. Fonte: IBGE. Síntese de Indicadores Sociais, 2010.   
5 Os dados relativos ao Censo Demográfico do IBGE (2010), referentes a algumas características das pessoas 

com 60 anos ou mais de idade, demonstram que 50,2% possuem menos de 4 anos de estudo, 32,3% possuem 

entre 4 e 8 anos de estudo e apenas 17,4% possuem 9 anos ou mais de estudo. Fonte: IBGE. Síntese de 

Indicadores Sociais, 2010. 
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o número de trabalhos informais, de contratos flexíveis, sem o respaldo dos direitos regulamentados, 

tornando fragilizadas as condições de proteção e de direito aos trabalhadores. Reforça Freitas (2010) 

que essa reconfiguração do trabalho provoca uma insegurança social. Embora a sociedade salarial se 

apoie em um estatuto social que traga garantias asseguradas por meio de um salário e outros 

benefícios, vê se que muitos trabalhadores sobrevivem em condições precárias e marginalizadas 

provenientes também da própria relação assalariada. O que ainda se agrava para aqueles que dela nem 

fazem parte. A narrativa de Antônia retrata bem essa reflexão: 

 

 A restruturação vem mais tarde com as tecnologias, com o desenvolvimento tecnológico. 

Mas com os professores começou antes. Eu fiz uma pesquisa aqui, uma vez em 1938, eu li 

nos jornais daqui de Goiás, a Folha de Goiás, uma professora de nível médio, uma normalista 

ela ganhava o equivalente ao salário do desembargador. Quer dizer, por isso que eles diziam 

casar com uma normalista era dar o golpe do baú, porque você estava pegando uma 

profissional de salário muito polpudo. Mas houve tanta perda que se você for comparar o 

salário da normalista com o desembargador, tem desembargador que ganha 200 mil. Eu não 

sei em Goiás, mas deve ser em torno de 60 e/ou 70 mil, deve ser por aí. O professor está 

lutando pra ganhar a base, o piso em torno de 2.200,00, a perda é estrondosa. Então eu acho 

que o país perde. O trabalho no curso de formação de professores, licenciaturas, está muito 

difícil atrair jovens, eles não querem. Então lá na UEG, nós começamos turma de 40 alunos, 

vão formar 6, 8 ou 11. Pedagogia é o que mais forma. Forma 20 perde a metade. 1/3 fica, 

então por quê? Quando os alunos começam a perceber a carreira, eles já desistem. As pessoas 

não ficam mais tanto tempo na carreira, abandonam a carreira antes. Então o Brasil ele está 

com uma falta... Só pra repor ele está precisando de formar 500 mil professores, é um dado 

novinho, fresquinho. O Estado de Goiás, a rede estadual tem um déficit de 9 mil professores. 

Aí o Governador anunciou um concurso pra mil. Não vai fazer cosquinha. Nós temos um 

déficit de 9 mil. Então está difícil, é uma carreira, eu falo: não adianta fazer reforma do ensino 

médio, EAD. A resolução dos problemas educacionais da educação básica passa pela 

carreira, pelo salário. (ANTÔNIA, 71 anos). 

 

Percebe-se, desse modo, que a forma de se pensar as questões que envolvem o trabalho trazem 

implicações em todos os campos sociais. Tem-se o aparecimento do que Castel (2009) irá denominar 

de “supranumerários”, um perfil de “trabalhadores sem trabalho”, considerados inúteis para a 

sociedade, e outra força de trabalho considerada marginalizada e periférica, constituída 

principalmente por jovens sem qualificação, mulheres, pessoas mais velhas e imigrantes que ocupam 

condições precárias de trabalho, salários mais baixos e que sofrem a marginalização da demanda por 

mão de obra.  A sociedade salarial, apesar de representar o grande ápice dos sistemas de proteções, 

carrega também suas crises e riscos. Conforme reforça Gorz (1995) tem-se a constituição, de um lado, 

de um núcleo de trabalhadores que são considerados permanentes, todavia que sobrevivem em 

condições cada vez menos estáveis e, de outro, um núcleo de trabalhadores em configuração de 
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trabalho temporário, precário, vulnerável e flexível. Os relatos de Rosa e de Amélia são bem 

expressivos dessa condição: 

 

O mercado de trabalho, hoje na realidade em que o Brasil atravessa, nesse ano de 2000... de 

10 anos para cá, o mercado de trabalho tá muito difícil, né, a tecnologia avançou demais e a 

escola não avançou, então a escola não está preparando os jovens para o mercado atual e 

mesma a sociedade, quer dizer, o nosso Brasil ainda está muito atrasado, nós somos terceiro 

mundo, nós somos terceiro mundo, não podemos, nós temos pobreza absoluta no Brasil, se 

você viajar longe para o Nordeste, Amazônia não, você vai à periferia de Goiânia, que você 

vai encontrar a pobreza absoluta, tem pessoas que não tem futuro, que não tem mais 

expectativa de futuro, então isso prejudica muito o problema do mercado de trabalho, da 

ocupação dos jovens e propicia muito à vagabundagem, os crimes que se praticam hoje em 

dia, as pessoas matam, roubam por nada, sem ter necessidade roubam, mas roubam e chega 

ali toma um sorvete, roubam e vende aquele celular, compra uma droga [...]  (AMÉLIA, 82 

anos). 

 

De forma geral, os pesquisados deste estudo (docentes do serviço público federal) não se 

reconheceram como uma força de trabalho alienada, dependentes da força física e explorada aos 

moldes de um trabalho degradante. Tratou-se de um perfil de trabalhadores muito intelectualizado e 

consciente, que tiveram oportunidades de estudo ao longo de suas vidas (mesmo que em condições 

difíceis em alguns casos), possibilitando desse modo uma formação superior, somada às diversas 

especializações, o que abriu oportunidades de construção de uma carreira mais sólida e estável como 

concursados ao longo de suas vidas, possibilitando uma aposentadoria tranquila.  

Assim, o nível de escolaridade torna-se uma variável de destaque para entender as 

desigualdades características da distribuição de renda entre diferentes gerações. Os dados do Censo 

de 2010 demonstraram que a média de anos de estudo da população total, é de 4,81, sendo que aqueles 

com mais de 60 anos de idade apresentam, ainda, um nível mais baixo de escolaridade, com média 

de apenas 3,3 anos de estudo. Situação essa, que ainda é agravada para aqueles com mais de 80 anos, 

cuja escolaridade média é de apenas 2,4 anos. Desse modo, vê-se que chegar à velhice com um bom 

nível de escolaridade não faz parte da realidade de maior parte da população brasileira. 

Apesar de entender que o trabalho docente é também uma profissão que sofre com o excesso 

de trabalho, estresse, elevadas cargas horárias que se ampliam para fora do ambiente regular de suas 

atividades, principalmente, quando se refere à educação básica, em que a precariedade do sistema é 

ainda mais evidenciada (MARTINS, 2005; OLIVEIRA e PIRES, 2014) faz-se importante ressaltar 

que em nenhum momento, essa caracterização foi explicitada na fala dos entrevistados dessa 
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pesquisa. É como, tudo o que conquistaram (a carreira, o respeito, os retornos obtidos, a estabilidade 

financeira, o reconhecimento, a postura intelectual) falasse bem mais alto do que qualquer evidência 

negativa que, por hora, pudessem ter vivenciado. Todos os entrevistados se incluíram como 

privilegiados e reconheceram de forma muito expressiva as condições de exploração e de fragilidades 

sociais a que maior parte da classe trabalhadora está submetida. Na fala de Rosa, tem-se a percepção 

de exclusão do idoso frente ao mercado de trabalho, para aqueles que ocupam outras profissões, o 

que, particularmente, não compete à sua realidade, e na fala de Mário, fica evidente o reforço de sua 

condição de privilegiado, pelo trabalho que exerce: 

 

[...] para o idoso, eu acho assim, tem um pouco de preconceito, mas no meu caso em especial, 

eu nunca senti, o que eu acho: eu estou no mercado! Eu abri uma empresa, também tenho 

uma empresa de assessoria e consultoria, se chama Rosa Assessoria e Consultoria, às 

instituições de ensino, e ando por aí a fora, “olha, professora, a senhora podia trabalhar na 

minha instituição. Eu [falo], não, numa eu já trabalho, agora o resto é só assessoria. (ROSA, 

70 anos) 

Olha, eu não vou cair na babaquice de dizer que o trabalho edifica o homem, por que o 

trabalho que tem normalmente, ele aliena o homem, né. Mas, no caso nosso, privilegiado, de 

professores, o trabalho foi sempre uma construção, quer dizer, eu sempre tive curiosidade. 

Olha, você trabalhar na sua vida em uma coisa que você gosta é um privilégio, ele tá 

misturado. Eu não sei se é trabalho, se é [?]. Eu trabalhava pra ganhar dinheiro, às vezes, 

dava aulas chatas, e tal, mas normalmente fazia parte do que eu gostava de fazer, então eu 

não tive nenhuma obrigação, assim, de trabalhar. Uma vez eu fui vendedor de livro, aí sim, 

esse foi terrível! (MÁRIO, 71 anos). 

 

Desse modo, comparando-se essa atividade de trabalho à da maioria daquelas que compõem 

a realidade da sociedade brasileira, os pesquisados deste estudo, se consideram muito realizados. Para 

os mesmos, ter a possibilidade de realizar um trabalho com prazer foi motivo também de um contínuo 

pós-aposentadoria e envelhecimento, que não se resume apenas no resultado financeiro.  

 

Olha, essa semana fui ministrar uma palestra lá em Uruaçu. Quando eles falaram que eu tinha 

aposentado: ah, que pena Antônia, você não podia ter feito isso. Eu falei: meu bem, eu tenho 

que sair para os jovens entrar. Eu já fiz minha tarefa, 55 anos, já dei minha contribuição. 

Então eu vejo assim, eu não posso dizer que eu não tive o reconhecimento. Eu tive. As 

pessoas com os quais eu convivo, eles sempre reconheceram. Eu trabalho e as pessoas 

reconhecem o meu trabalho. A família que não gosta muito, porque me queria mais presente 

na casa. Então eles falam: você aposentou e você continua trabalhando. Eu falei: calma, é 

devagar. A educação é assim, a gente vai saindo aos pouquinhos. Você não sai de uma hora 

pra outra. A gente forma muitos vínculos, e você tem que ir desatando esses vínculos aos 

poucos. (ANTÔNIA, 71 anos). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Conforme descrito, o trabalho para os docentes concursados entrevistados foi muito mais visto 

como algo prazeroso e vital do que, unicamente, recompensa financeira. Isso permite inferir que o 

exercício do trabalho docente, que abre possibilidades de formação de carreiras, em universidades 

públicas, está, por sua vez, muito mais caracterizado como um trabalho que proporciona prazer, 

estabilidade, certezas pessoais e futuras, além de abrir possibilidades longínquas de atuação no 

mesmo tipo de atividade, inclusive, pós-aposentadoria e na velhice.  

Desse modo, percebe-se que por mais difícil que seja também, a realização do trabalho 

docente, e não extraindo dele seus fatores de pressão6, para esse estudo, o mesmo resultou, em atos 

de motivação, continuidade, reconhecimento e valor. Assim, percebe-se que o mesmo, ainda se difere 

muito de outras profissões que, em maior grau, são tidas como mais exploradas, degradantes e 

exigentes de força física, em que os trabalhadores, contam os dias para se aposentar, exercendo após 

esse período, outros trabalhos, na maioria das vezes em um mercado informal ou com o intuito quase 

único de garantir condições mínimas de existência (PEIXOTO, 2004).  

Quando questionados sobre o significado do trabalho para suas vidas, os entrevistados dessa 

pesquisa relataram: 

 

Trabalho é vida, é pulsação, é necessidade, é prazer. Por que o que eu fiz foi com prazer. Eu 

não trabalhei contrariada, não tinha momento ruim quando eu entrava em sala de aula, era 

um laboratório, uma felicidade, sabe, de estar lá. Por isso que eu não tive stress. Eu falo assim 

para os meninos aqui do coral, elas vem às vezes com umas garrafinhas de água, ou com 

maçã, gengibre, que é bom pra voz, eu dei aula a minha vida toda com uma garrafinha de 

água, terminava primeiro horário eu enchia de novo, minha garrafinha de água, nunca fiquei 

afônica, nunca tive problema de amígdala, de garganta, e falava sem parar, e eu falo muito e 

a disciplina exigia, trabalhava com leitura e produção de texto, então você imagina, com 

alunos que estavam entrando, e no estágio, com que estava saindo. Então eu 

precisava...atividade mesmo de correção, de burilar o texto, né, de mostrar os problemas...é 

prazer, trabalho pra mim foi prazer. (ANA, 61 anos). 

 

É...trabalho é...me mover para realizar alguma coisa. Trabalho é me mover para realizar 

alguma coisa. Quando esse mover é prazeroso, é também trabalho, mas é um trabalho com 

prazer, em algumas situações eu tive necessidade de fazer trabalho por remuneração, agora 

eu tive sorte na vida porque eu consegui, por exemplo, praticamente eu não saí da escola, né, 

meu trabalho de estudante passou a ser profissional, então o trabalho teve esse lado prazeroso, 

à medida que fui estudando eu fui descobrindo algumas disciplinas, principalmente a 

antropologia, que me dava prazer, fazer né e transformar esse exercício de... de 

                                                           
6 Não foi intenção desse estudo explorar as condições do trabalho docente, mas apreender a partir da fala dos 

entrevistados os significados que esse tipo de trabalho assumiu para os mesmos. 
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conhecimento, de experiência, conhecimento do outro, de outras vidas, outras culturas, etc., 

que partiram de uma experiência particular [...]. (GERALDO, 66 anos). 

 

Pontua Castel (2009) que a própria diversidade das formas de trabalho, principalmente as mais 

precárias, é o que permite compreender as vias que alimentam o processo de vulnerabilidade social, 

desemprego e desfiliação. Essa consideração do autor se faz interessante, porque, conforme visto, 

para esse estudo, o trabalho assumiu significados bem específicos, a partir da categoria aqui estudada. 

Para Bulla e Kaefer (2003) a forma com que o homem se relaciona ou se apropria do trabalho carrega 

concepções e significados diferentes, que devem ser respeitados e entendidos a partir da vivência 

histórica e da vida cotidiana de cada indivíduo, por sua vez, manifesta em diferentes ritmos e 

regularidades. “A história é fator essencial para a compreensão do homem através de seu passado, 

presente e futuro” (BULLA e KAEFER, 2003, p.3).  

 

Eu sei pelo que eu leio e pelo tipo de observação da realidade, que as oportunidades de 

trabalho para a juventude estão mais difíceis, e o problema todo da precarização do trabalho, 

da instabilidade então, com a nova legislação, que é assim, uma violência contra o 

trabalhador, então as condições de trabalho vão ficar cada vez mais precárias e, enfim. Acima 

de 60 anos eu não tenho informação do ponto de vista econômico, social. Vejo lá no meu 

prédio senhores de idade que ficam, passam a noite lá no prédio como vigilante, na portaria, 

não sei dizer muito sobre isto, eu acho que, evidentemente, que quanto mais precariza o 

trabalho, mais precariza o emprego, principalmente para pessoa já de idade, né. Acredito que 

eu sou um privilegiado de ter trabalho, de estar bem, mas que há muita gente na pobreza e 

nas classes sociais mais baixas, né. E pessoas de idade que tem dificuldade de emprego. 

Nosso país não é um exemplo de atendimento à velhice, né. (JORGE, 71 anos). 

 

Eu lembro na UEG que eu vi a primeira pessoa, uma funcionária lá que ia aposentar e eu falei 

assim pra ela: nossa você deve tá achando ruim não é, aposentar?  Ela falou: que nada, eu 

não vejo a hora de aposentar. Aí eu tenho um amigo lá que é psicólogo que eu comentei com 

ele: fulano e contei “ela falou que não vê a hora” ele: Antônia, tem algumas pessoas que o 

trabalho é peso. Então pra ela ficar livre disso aqui é uma vitória, o trabalho é pesado. 

Trabalhar na universidade, trabalhar com o que você gosta não é peso. Então isso preenche 

muito a minha vida, mas acabei desenvolvendo outras habilidades de leitura. Depois que você 

faz o mestrado você não lê mais igual. Quando você faz o doutorado mais ainda, você lê mais 

rápido, você compreende mais. Então eu quero fazer essas coisas que eu não conseguia que 

foi justamente o trabalho que me possibilitou. O trabalho me possibilitou ter uma 

aposentadoria melhor. Porque a gente vive bem com 15 mil reais. É um salário grande pra 

sociedade brasileira, pela média da sociedade brasileira. Eu só não ganho mais que o Neymar 

(risos). Eu falo que o Neymar... Uma vez eu fui fazer uma conta do salário mensal do Neymar, 

sabe quantos anos eu preciso trabalhar pra ganhar o que ele ganha num mês 42 anos. 

(ANTÔNIA, 71 anos). 

 

Dependendo da categoria em análise, do tipo de atividade exercida, vê-se que os significados 

do trabalho, podem estar atrelados a algo que remete a uma fonte de prazer ou desprazer, de motivação 

ou não, atendimento de necessidades ou não, posto que aquilo que se faz e como se faz, bem como 
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as implicações do histórico de vida, vão interferir diretamente em como as pessoas se reconhecem no 

mundo do trabalho.  

 

O trabalho faz parte de mim. Tem um verso do Mario Quintana que ele fala assim: metade é 

amor, a outra metade também. Eu tenho dito que a metade de mim é trabalho e a outra metade 

também (risos). Porque eu acho que o ser humano, o que diferencia o ser humano dos outros 

animais é o trabalho. É diferente do trabalho remunerado, mas o trabalho é intrínseco do ser. 

Então eu vejo por isso. Eu acho importantíssimo na vida da pessoa ela ter um trabalho e 

gostar do trabalho, saber que aquele trabalho que se executa ajuda as outras pessoas, eu acho 

que isso é importantíssimo. A educação por essência dela te permite isso. (ANTÔNIA, 71 

anos). 

 

WORK AND AGING: THE BEING AND THE LIVING FACE TO CONTEMPORARY 

POLITICAL-TECHNOLOGICAL SETTING. 

 

ABSTRACT 

 

This work aimed to understand the meanings assumed by the continuum of work in the aging process, 

considering the contemporary political and technological characteristics, for a specific category of 

analysis:  professors of the Federal University of Goiás, aged 60 years or older, who even retirees 

remain very active in the market. The work was structured through bibliographical researches and a 

field research, qualitative, using the technique of in-depth interviews, applied to a sample of seventeen 

interviewees, composed of professors of the UFG, already retired. The results showed that the work 

for the interviewed professors was much more seen as something pleasurable, vital element, of 

personal fulfillment and source of motivation, than an element of displeasure, illness, suffering, pain 

and only financial reward. 

 

Keywords:  Work. Aging. Federal Teachers. UFG 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE JOVENS DE GOIÂNIA: ANÁLISE DO JORNAL 

DAQUI 

 

Gardene Leão de Castro1 

 

RESUMO  

Neste trabalho, a intenção é investigar as representações sociais de jovens de Goiânia sobre 

os discursos midiáticos hegemônicos, envolvendo a temática da criminalidade e violência, a respeito 

de si. Buscou-se, em um primeiro momento, perceber como os jovens são representados no Jornal 

Daqui, veículo de maior circulação impressa em Goiás, em estudo comparativo entre 3 meses dos 

anos de 2010 e 2014. Pode-se perceber que desde 2010, o Daqui faz uma forte ligação entre juventude, 

pobreza e o perigo em seu discurso. Em 2014, tal representação foi deslocada para a explicação do 

aumento da violência em Goiânia e em Goiás como consequência do envolvimento de jovens com o 

uso e com o tráfico de drogas. Após a análise das notícias, utilizando como referencial teórico as 

Representações Sociais, buscou-se compreender como jovens de diferentes classes sociais (alta, 

média e baixa), moradores de Goiânia, recebem, compreendem e (re) significam as representações 

midiáticas envolvendo a temática da criminalidade e violência na juventude. Percebe-se que jovens 

não assimilaram o conteúdo midiático sem criticá-lo. Para eles, o Jornal Daqui é sensacionalista, 

violento, com notícias superficiais que subjugam a capacidade de intepretação de seu público leitor. 

Apesar de vivenciar a violência de formas distintas, eles foram unânimes ao afirmar que a mídia não 

é imparcial ou neutra ao retratar o seu cotidiano. 

 

Palavras-chave: Mídia. Juventude. Violência. Representações Sociais. Jornalismo.  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

  

Desde quando comecei a trabalhar na Casa da Juventude Pe. Burnier2, em Goiânia, em 2003, 

passei a conviver com uma realidade de denúncias sobre a grande quantidade de mortes de jovens 

                                                           
1Professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Doutora em Sociologia. Mestre em Educação. Pós-

Graduada em Assessoria de Comunicação. Pós-Graduada em Juventude. Relações Públicas. Contato: 

gardeneleao@gmail.com.  
2A Casa da Juventude Pe. Burnier (CAJU) era um Instituto de Formação, Assessoria e Pesquisa Juvenil, localizado em 

Goiânia/GO. A instituição foi fundada em 1984 e, em 2013, os projetos de formação e assessoria à juventude foram 

encerrados. A Casa era reconhecida como associação civil, sem fins lucrativos, de natureza educacional, cultural, 

assistencial e de utilidade pública, com atendimento para jovens empobrecidos, mantida pelos Jesuítas do Brasil. Em 

2013, alguns de seus antigos integrantes fundaram outra instituição sem fins lucrativos, o Cajueiro - Centro de Assessoria 

à Juventude, em Goiânia/GO, sem dependência financeira dos jesuítas, mas ainda ligada à Igreja, estabelecendo parcerias 

com a Pastoral da Juventude Nacional, congregações, universidades, outras ONGs, entidades sem fins lucrativos, entre 

mailto:gardeneleao@gmail.com
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pobres, negros, moradores nas periferias de Goiânia. Tais índices de violência foram comprovados, 

nos últimos 10 anos, tanto no país, como em Goiás, pelos principais indicadores nacionais e 

internacionais de violência, como o Mapa da Violência do Brasil e o Relatório da Anistia 

Internacional.  

Em 2014, segundo Roque3 (2014), diretor da Anistia Internacional no país, o Brasil obteve 

um dos índices mais altos de homicídios no mundo. O relatório aponta que se cultiva, entre a 

população, a ideia de um país pacífico, mas convive-se com números de homicídios que superam 

conflitos armados, com cerca de 56 mil vítimas de homicídios por ano, sendo a maior parte dessas 

vítimas jovens pobres, negros, moradores das periferias urbanas.  

Diante dessa realidade, me senti motivada, em primeiro lugar, a entender quais as 

representações que a mídia impressa goiana constrói ou reforça sobre os jovens, enfocando 

especialmente o caso do Jornal Daqui. Também tive o desejo de compreender, ainda, como esses 

jovens se veem representados nesses mesmos enunciados.  

Escolhi o Daqui por dois motivos: o primeiro é que o diário é um importante veículo 

formador de opinião em Goiás, possuindo, atualmente, a maior tiragem de jornais impressos do 

Estado e a 5ª maior tiragem de impressos no Brasil, segundo a Associação Nacional de Jornais4, 

ficando atrás somente do Super Notícia, O Globo, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo. 

Para se ter um índice de comparação, em Goiás, enquanto o Daqui está em 5º lugar no ranking 

nacional, com tiragem de 153.761 exemplares, o jornal O Popular, segundo com maior circulação 

do Estado, aparece em 47º lugar no ranking nacional, com tiragem de 17.685 exemplares.  

O segundo motivo de escolha está vinculado ao perfil editorial da publicação. Conforme 

anunciado no site da Organização Jaime Câmara (2014), o Daqui é voltado para o público “C e D” 

da capital goiana e região metropolitana e possui uma linguagem mais “acessível” para este público, 

“mostrando o que de mais importante acontece de forma simples e dinâmica”. A delimitação de um 

perfil de leitor, que também contempla os jovens moradores das periferias de Goiânia, com idade 

entre 14 a 29 anos, foi também outro fator que me instigou. 

                                                           
outras organizações para a sua sustentabilidade. O Cajueiro assumiu alguns dos projetos antes realizados pela Casa da 

Juventude Pe. Burnier para jovens empobrecidos, atuando na formação de lideranças, na defesa de direitos, em pesquisas, 

assessoria e no controle das políticas públicas para jovens. 
3 https://anistia.org.br/noticias/anistia-internacional-destaca-crise-da-seguranca-publica-brasil.   
4http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil. 

https://anistia.org.br/noticias/anistia-internacional-destaca-crise-da-seguranca-publica-brasil
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A cobertura midiática5 sobre criminalidade envolvendo jovens e o seu impacto sobre as 

medidas de endurecimento penal orientadas a esse público tem sido alvo de meu interesse há vários 

anos.  Iniciei os estudos sobre a temática em 2007, produzindo uma pesquisa durante o curso de Pós-

Graduação lato sensu sobre juventude, no qual analisei a cobertura feita pelo jornal O Popular sobre 

os casos de violência policial contra jovens goianienses no período de 15 de abril a 15 de maio de 

2006.  

Na pesquisa citada, por meio da teoria do agendamento e do enquadramento, instrumentos 

de análise do conteúdo midiático, foram verificados enunciados que orientavam o público a uma 

determinada interpretação dos fatos. No trabalho ainda foram feitas entrevistas com Divino 

Rodrigues Barco, membro do Comitê Goiano Pelo Fim da Violência Policial e com Silvana 

Bittencourt, editora do caderno Cidades de O Popular no ano de 2006. 

Diante da análise das informações, percebi, na época, que o enquadramento feito nas matérias 

do O Popular teve enfoque nos depoimentos e laudos da Polícia Militar do Estado de Goiás, sem 

dar espaço de resposta ou apresentar depoimentos das famílias das vítimas da violência policial ou 

do Comitê Goiano Pelo Fim da Violência Policial. A partir destas reflexões, pude constatar, naquela 

época, que o jornal O Popular, em seus enunciados, acabou contribuindo para reforçar um 

imaginário que representa os jovens como violentos e criminosos.   

Durante pesquisa de mestrado, continuei a refletir sobre o discurso midiático envolvendo a 

temática: “juventude, criminalidade e violência”, analisando, especificamente, a cobertura do jornal 

Daqui durante os meses de fevereiro, março e abril de 2010. Ao analisar as notícias desse jornal, 

percebi, na época, que os jovens compareciam diariamente em suas manchetes tendo suas mortes 

relatadas de forma espetacular devido a alguma infração cometida, ao envolvimento com o tráfico 

de drogas ou devido a um suposto confronto com policiais. 

Esses estereótipos servem como justificativa para a defesa de campanhas promovidas por 

políticos e instituições, como o caso da proposta da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos6, 

                                                           
5 Sobre cobertura midiática, entende-se a cobertura jornalística, de forma predominante, ainda que não tenham sido 

excluídas dessa pesquisa outras produções da Indústria Cultural. 
6 A reforma da maioridade penal no Brasil refere-se aos diferentes esforços visando a redução da idade para a penalização 

criminal de jovens de 18 para 16 anos. É uma proposta controversa e contrária ao que rege a atual legislação brasileira, 

segundo o artigo 27 do Código Penal, artigo 228 da Constituição Federal de 1988 e o artigo 104 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA (Lei n º 8.069/90).  
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que não condiz com a condição juvenil brasileira, já que, como informa o Instituto Cidadania (2004)7, 

dos crimes praticados em nosso país, somente 10% são cometidos por jovens, sendo que apenas 

1,09% desta população tem participação em crimes mais violentos8.  

Em contrapartida com a realidade “alarmante” descrita cotidianamente pelos veículos de 

comunicação de massa, que criminaliza os jovens empobrecidos, os dados do “Mapa da Violência” 

do Brasil (2016) relatam que os jovens pobres, negros, moradores das periferias urbanas comparecem 

muito mais como vítimas do que como autores de crimes. Em 2013, depois de 15 anos do primeiro 

mapa, não houve decréscimo no índice de mortalidade de jovens no Brasil. Pelo contrário: a taxa de 

homicídios juvenis, que era de 42,4 por 100 mil jovens, foi para 53,4. 

Por isto, nesse trabalho, a intenção é investigar as representações sociais de jovens de Goiânia 

sobre os discursos midiáticos, envolvendo a temática da criminalidade e violência, a respeito de si. 

Assim como proposto por Porto (2010), através de uma sociologia compreensiva, tento compreender 

os conteúdos de sentido sobre mídia, juventude e violência por meio das representações sociais.  

O estudo das representações sociais sobre a violência entre os jovens ganhou espaço nos 

últimos anos por meio da Teoria das Representações Sociais. Contudo, a recepção de jovens sobre 

as representações sociais em diversos produtos midiáticos é objeto de poucos estudos, como 

argumenta Sá (1998). Fruto da própria invisibilidade, estudada por Soares (2004), as representações 

sociais produzidas por jovens sobre os diferentes discursos envolvendo a temática da criminalidade 

não tiveram eco suficiente na academia. Resta a lacuna de compreender os discursos produzidos por 

estes jovens, a partir do processo de negociação de sentidos com os discursos midiáticos. 

                                                           
7 O Projeto Juventude, publicado pelo Instituto Cidadania, em 2004, realizou um conjunto inédito de pesquisas sobre a 

juventude brasileira. Estas ações integraram um programa de governo posterior que trouxe significativas contribuições 

ao debate sobre as políticas públicas de juventude no país.  
8 Em abril de 2015, o Observatório Juventudes na Contemporaneidade da UFG, em rede com outras instituições, lançou 

nota de posicionamento contrário diante da aprovação, no dia 31/03/15, da admissibilidade da Proposta da Emenda à 

Constituição (PEC) 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania da Câmara dos Deputados. Dentre os argumentos apresentados: a maior parte da violência é perpetrada pelos 

adultos; os dados sobre vitimização indicam que os jovens são as maiores vítimas da violência; a penalização se dá 

principalmente aos jovens excluídos, sem acesso à escola, trabalho e que vive nas periferias.  
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Segundo Pais (1990), é importante entender as representações sobre os jovens, analisando se 

eles compartilham os mesmos significados, se o fazem de forma parecida ou a razão porque 

compartilham ou não determinados significados. Groppo (2015) afirma que é preciso considerar a 

capacidade de autonomia das juventudes. No contexto das teorias pós-críticas da juventude, 

apontadas pelo autor, aparece a noção de subjetivação, com influência de Foucault (2004) e outros. 

Tal corrente teórica, também adotada nessa pesquisa, afirma que os sujeitos ora são configurados 

em consonância com os modelos regulativos, ora são resistentes aos mesmos. Tal discurso valoriza 

a diversidade das juventudes, reconhecendo a importância da construção social do indivíduo. 

 

2 JUVENTUDE E VIOLÊNCIA: A REALIDADE DE GOIÁS   

  

Segundo Souza (2010), discutir a realidade da juventude no Brasil atualmente é, no mínimo, 

paradoxal. Isso porque, existe, de maneira geral, um culto à juventude, promovido pela indústria 

cultural e, ao mesmo tempo, a criminalização dos jovens, que são vistos como responsáveis diretos 

pelos altos índices de violência. Para a autora, diferentes dispositivos sociais vêm produzindo 

subjetividades em que o “emprego fixo”, uma “família organizada” e o poder de consumo tornam-se 

padrões de reconhecimento, legitimação social e aceitação de jovens na sociedade.  

Ao fugir destes territórios modelares, o jovem pobre e negro entra para a legião dos que são 

olhados com desconfiança, sendo evitado, afastado e até mesmo exterminado. Ao não atender às 

expectativas do mundo adulto e do mercado de trabalho, caberá ao jovem pagar um preço alto, 

tornando-se, assim, “aquele que não deu certo”, pois não conseguiu atender à demanda ideal do que 

se espera dele (aquele que consome, trabalha, estuda etc.).  Para Souza (2010), o alarde em torno do 

problema faz com que se esqueçam as verdadeiras causas do envolvimento dos jovens com a 

violência: seja como vítimas: o que representa a grande maioria dos casos, seja como autores, devido 

à exclusão social, à vulnerabilidade e à segregação socioespacial vivenciada principalmente no 

cotidiano dos grandes centros urbanos.  

Em pesquisa buscando perceber as representações sociais de jovens sobre a violência em 

Goiás, intitulada “Imagens Cruzadas. Juventude e Representações Sociais”, Souza (2010) relata as 

diferentes percepções de jovens sobre sua realidade e sobre si. Foram aplicados 381 questionários 
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para jovens entre 15 a 17 anos dos tipos elite, médio e popular. Segundo a socióloga, nessa pesquisa, 

mesmo se tratando de jovens localizados em diferentes estratos sociais, não houve identificação com 

o outro. Nas respostas, eles reforçaram afirmações preconceituosas sobre si e sobre o outro, 

principalmente com relação à condição social e à localização no espaço urbano.  

Nas respostas coletadas, 50% concordaram que os pobres são mais propensos a cometer 

crimes. 92, 3% concordaram que há muitos “malas” nas periferias da cidade. Souza (2010) relata que 

várias outras questões foram colocadas e as respostas mantiveram o mesmo padrão, reforçando a 

segregação social e a visão do outro – o pobre, morador na periferia - como portador da violência 

urbana. Souza (2010) concluiu que a percepção da violência urbana entre os jovens entrevistados em 

Goiás está profundamente relacionada à segregação socioespacial na cidade.  

Para contrapor os dados obtidos nos questionários com jovens e o que a sociedade pensa dos 

mesmos, a partir da observação das representações sociais de adultos sobre estes jovens, em survey 

de vitimização realizado em treze cidades dos Estados do Estado de Goiás, Souza (2010) relata que 

a redução da maioridade penal foi considerada pelos respondentes como medida fundamental para 

aumentar a segurança. Os índices variaram entre 79,9% a 89,2%. Os jovens, como agentes criminais, 

nos discursos dos adultos, estão no núcleo central da representação do sentimento de insegurança.  

A autora ainda relatou que a deslegitimação das instituições de controle da ordem pública leva 

à busca de soluções individuais para manter a segurança, o que reforça os pedidos por mais rigor e a 

aprovação de penas mais duras. Essas representações acabam criminalizando os moradores das 

periferias, gerando desejos de vingança, levando ao esvaziamento do espaço público e às soluções 

individuais que aumentam o medo e a violência.  

A incriminação de jovens pobres em Goiás não difere dos dados apresentados em todo Brasil. 

Em pesquisa publicada pelo Instituto Datafolha, em janeiro de 2015, 87% dos brasileiros 

entrevistados manifestaram-se a favor da redução da maioridade penal. Em 2005, esse número era de 

84%. O índice indicando a penalização de jovens no Brasil aumenta a cada ano.   

A partir dos múltiplos dados colhidos nesta pesquisa, Souza (2010) concluiu que a violência 

tem se tornado um problema entre os jovens, tanto como autores, como como vítimas. Esses jovens 

acabam sendo caracterizados como violentos, o que indica que eles serão continuarão sendo 

incriminados, nos termos do conceito de sujeição criminal de Misse (2008). Esses jovens serão os 

outsiders, “os outros”, os possíveis de serem mortos. Para a pesquisadora, é necessário propor uma 
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nova abordagem de segurança pública, que não seja somente repressiva, alargando os espaços de 

convivência social. “Uma política que seja preventiva e voltada principalmente para os jovens, as 

principais vítimas” (SOUZA, 2010, p.81). 

Frattari (2011) afirma que o medo da criminalidade contribui para a construção de um “agente 

produtor da violência”, com a consequente exclusão dos indivíduos que se aproximam dessa imagem, 

favorecendo um estigma sobre os espaços de habitação popular, em especial aos jovens e adolescentes 

que ali residem.  

Na pesquisa apresentada por Frattari (2011), a imagem do criminoso é de um jovem do sexo 

masculino, tatuado, com piercings e cabelos coloridos. Segundo a autora, esse retrato geralmente é 

associado ao jovem pobre das periferias, principal alvo das acusações criminais. “A imagem 

caricatural e preconceituosa é definida como uma imagem comum, ‘clássica’, algo que está 

disseminado no imaginário coletivo, algo que todo mundo sabe, ou acredita saber” (FRATTARI, 

2011, p.98).  

Portanto, para a pesquisadora, há a construção de uma representação social que vincula a 

imagem do jovem pobre como criminoso ou violento. A consequência desta representação é a adoção 

de medidas punitivas contra estes jovens pobres, como o uso abusivo da força policial. Segundo ela, 

este cenário naturaliza as ações violentas da polícia, o sentimento de vingança, o desejo da pena de 

morte e a defesa da redução da maioridade penal.  

Frattari (2011) afirma que uma representação recorrente nas entrevistas realizadas com 

membros da elite de Goiânia consiste na percepção de que a periferia seria responsável por formar 

assaltantes, marginais e delinquentes que agiriam nos bairros de maior visibilidade social. Esta 

percepção faz com que surjam demandas por maior atuação da polícia para impedir que os jovens 

moradores das periferias circulem pela cidade.  

“O medo da criminalidade urbana passa a justificar a reivindicação de aumento na severidade 

das penas, surgindo, assim, demandas crescentes por punição violenta, execuções, ‘limpeza dos 

espaços urbanos”. (FRATTARI, 2011, p.105). A consequência desta representação sobre os jovens 

pobres é a aprovação de soluções que incluem até mesmo a grande quantidade de morte, fundamentas 

em discursos pautados na desumanização do criminoso e na sua ‘natureza violenta’, em contraposição 

ao caráter do ‘cidadão de bem’.  
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Segundo a autora, na cidade de Goiânia, na maioria das narrativas dos membros da elite, os 

jovens pobres constituem personagens centrais da violência e principal alvo de medidas repressivas. 

Concebidos como indivíduos incompletos, em formação, eles estariam mais suscetíveis a cometer 

crimes. Assim, é sempre lembrada a questão da redução da maioridade penal, percebida fundamental 

para a redução da violência. 

Faria (2007) realizou um estudo buscando apreender em que medida a violência, enquanto 

representação social, influencia o cotidiano de jovens goianienses em seus padrões de interações e 

como eles percebem a si, aos outros e este fenômeno. Segundo a autora, a violência encontra-se entre 

os maiores temores apontados pelos jovens goianienses de todas as posições sociais. Ela explica que 

os jovens da posição média e superior definem o fenômeno através da violência física, emocional e 

simbólica. Já na posição inferior, a definição se dá basicamente no nível da agressão física.  

Neste estudo, a autora percebe que a homogeneidade desse discurso demonstra que os jovens 

goianienses recorrem a um sistema de interpretação de realidade já dado, ou seja, a representação 

social já existente para explicar o fenômeno da violência urbana.  

Segundo Porto (2010), no contexto da produção midiática, importa entender as representações 

sobre o caráter crescente da violência, que ganham a forma de um clamor por segurança, entendida 

como sinônimo de um conjunto de medidas de ordem estatal que reduzam esta violência.  

Percebe-se, portanto, que há uma representação em que o jovem pobre, negro, morador das 

periferias urbanas é estigmatizado pela mídia e pelas diversas instituições como violento e perigoso, 

demandando medidas cada vez mais severas e punitivas contra os mesmos. Segundo Soares (2004), 

o jovem pobre, negro, caminhando nas ruas, é um ser socialmente invisível. Cassab (2001) também 

alerta para a consequência das representações sobre uma juventude violenta, através do crescente 

quadro de exclusão simbólica e social dos jovens pobres. 
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3 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS JOVENS SEGUNDO O JORNAL DAQUI (2010 E 

2014) 

 

O objetivo desta análise foi perceber como os jovens são representados no Jornal Daqui9. Para 

isso, foram analisadas as edições entre os meses de fevereiro, março e abril de 2010 e abril, maio e 

junho de 2014. O filtro para a seleção das notícias foi a temática da violência, envolvendo jovens de 

14 a 29 anos, seja como vítimas ou como autores de crimes. Em 2010, foram encontradas 78 edições 

durante os 3 meses, sendo selecionadas 182 notas e notícias sobre jovens envolvidos em ações 

violentas ou criminosas. Dessas, 60 chamadas tiveram destaque nas capas do Daqui. Em 2014, foram 

encontrados 74 números durante 3 meses, sendo selecionadas 176 notas e notícias com a mesma 

temática, com 70 destaque nas capas. Como é possível perceber, nos anos de 2010 e 2014, não houve 

um aumento significativo no número de matérias sobre violência, envolvendo jovens de 14 a 29 anos, 

seja como vítimas ou como autores de crimes. A frequência continuou a mesma: aproximadamente 3 

notícias por dia, com pelo menos uma chamada de capa em destaque por edição. Esse número é 

considerado expressivo para um jornal como o Daqui, visto que a editoria Geral, em que são 

divulgados os acontecimentos ligados aos crimes ocorridos em Goiânia e região metropolitana, possui 

entre 8 a 10 páginas. Como as fotografias e gráficos ocupam um espaço considerável das páginas do 

jornal, essas notícias acabam recebendo destaque, tanto na editoria, como nas chamadas de capa, o 

que direciona o olhar do leitor. Abaixo, segue quadro comparativo resumido com as representações 

sociais no Jornal Daqui sobre os jovens em 2010 e 2014: 

 

 

                                                           
9O Daqui é um jornal diário, de formato tabloide, publicado desde 2007 e distribuído pela Organização Jaime Câmara, 

com circulação em Goiânia/GO e região metropolitana. O periódico é conhecido por trazer uma abordagem 

sensacionalista e popularesca dos fatos, por suas promoções de troca de selos por brindes e pelo seu baixo custo (R$1,00). 

Graças a esta fórmula, ele se tornou o jornal mais vendido em Goiás, superando todos os seus concorrentes. Conforme já 

anunciado, o Daqui possui atualmente a maior tiragem de jornais impressos do Estado e a 5ª maior tiragem de impressos 

no Brasil, segundo a Associação Nacional de Jornais. Enquanto o Daqui está em 5º lugar no ranking nacional, com tiragem 

de 15.3049 exemplares, o jornal O Popular, segundo com maior circulação do Estado, aparece em 47º lugar no ranking 

nacional, com tiragem de 17.685 exemplares (19,4% do total de exemplares do Daqui). As análises sobre a configuração 

visual, editorias e linguagem do Daqui estão presentes na dissertação intitulada “O discurso da criminalização da 

juventude no Jornal Daqui” (MENDES, 2011).  
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Fonte: elaboração da autora 

JOVENS POBRES E O 

PERIGO 

2010 

 

  

 

JOVENS POBRES E O 

ENVOLVIMENTO COM 

DROGAS 

2014 

 

  

 

PM mata “ficha suja” com 10 passagens pela 

polícia. (2010) 

Rapaz, de apenas 21 anos, admite que se 

envolveu em mais de 40 assassinatos. É 

considerado um dos criminosos mais 

perigosos da região. As vítimas eram 

traficantes rivais, usuários de drogas e 

devedores. (2014) 

Menino é suspeito de roubo. Segundo a PM, 

o menor já tem registro de 3 passagens por 

arma de fogo (2014) 

Vizinhos pegam ladrão em flagrante dentro de casa. 

Ele já é conhecido na região e este é o 5º processo 

por furto aberto contra ele. (2010) 

O detento do semiaberto Thiago Rocha, de 22 anos, 

foi morto. De acordo com testemunhas, ele seria 

traficante e estaria se arrumando para ir cobrar de 

alguns usuários de droga. (2014) 

Uma mulher e seu filho de 13 anos viveram momentos 

de terror após serem vítimas de um jovem de 19 anos. 

Antônio já tinha passagem pela polícia e teria fugido 

de uma clínica de reabilitação para dependentes 

químicos recentemente. (2014) 

 

 

Uma dívida de 70 reais motivou o assassinato de 

Donizete Acácio. Ele foi espancado a golpes de barra 

de ferro. O filho de Donizete teria comprado drogas e 

ficou devendo. (2010) 

Companheiro espanca grávida. Ela e o agressor seriam 

usuários de crack. Esta já é a 4ª gestação dela, que não 

cria nenhuma das outras crianças. (2014) 

Três mulheres foram presas suspeitas de tentar matar 

um idoso deficiente físico para comprar drogas. Elas o 

atingiram com pedradas na cabeça, provocando 

traumatismo craniano. (2014) 

 

 

 

Polícia descarta que a prostituição tenha a ver com a 

morte das 4 jovens no Morro do Mendanha. Já o 

indício de que elas usavam drogas e eram envolvidas 

com o tráfico, é considerado certo. Os parentes 

confirmaram que algumas delas usavam drogas. 

(2014) 

Vítimas de chacina foram mortas com única arma. 

Todos são envolvidos com o tráfico de drogas. Uma 

delas enviou uma mensagem via celular dizendo que 

estaria “em lugar impróprio, com pessoas 

impróprias”. (2014).  

A tese de que Wanessa Felipe, de 22 anos, foi 

executada em um crime ligado ao tráfico de ganhou 

força. A polícia descobriu que ela usava e vendia 

pequenas quantidades de droga em prostíbulos de 

luxo onde trabalhava (2014).  

 

 

Dois golpes contra o seguro desemprego foram 

descobertos ontem. Foram presos Kelly Cristina, 23, 

Shelmy Rossi, 26, Maria Aparecida, 19 e Ranykelle 

Martins, 26. (2010) 

Jeferson dos Santos, de 26 anos e Lucan Barbosa, 29 

anos são acusados de oferecer falsos empregos. 

(2010).  

Dois moradores de rua foram mortos no Centro de 

Goiânia. A polícia suspeita que as vítimas foram 

assassinadas por causa de dívidas de drogas. O autor 

é um traficante. (2014) 

Policiais realizaram a Operação Pirilampos, para 

cumprir 20 mandatos de busca e apreensão. Foram 

encontrados com jovens 6 quilos de maconha, 

recuperados dois carros roubados, além de armas e 

munições. (2014) 

 

 

Três estudantes de medicina, entre eles um 

goiano, foram expulsos da instituição onde 

estudavam em Ribeirão Preto (SP), 

acusados de agressão. (2010) 

A Justiça de Ribeirão Preto concedeu liminar 

para que os 3 estudantes acusados de 

racismo contra um trabalhador, retornem 

às aulas e concluam o curso. (2010) 

Posto de saúde abandonado vira refúgio 

para marginais. Moradores estão 

incomodados. A construção está servindo 

de refúgio para marginais, que usam até 

drogas no local. “Já presenciei marginais 

utilizando o espaço para usar drogas e fazer 

arruaças. Isso sem falar do mau cheiro, pois 

muitos deles fazem as suas necessidades ali 

mesmo” (2014) 

Ambiguidade 
Insanidade 

Improdutividade 

Periculosidade Irreversibilidade Individualismo 
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Pode-se perceber que, desde 2010, o Daqui fez uma forte ligação entre juventude, pobreza e 

o perigo. Em 2014, o núcleo central dessa representação foi deslocado, no discurso do diário, para a 

explicação do aumento da violência como consequência do envolvimento de jovens com o uso e com 

tráfico de drogas. Portanto, notou-se que os aspectos mais espetaculares e marginais de uma suposta 

“cultura juvenil” foram os pontos de vista que interessaram ao Daqui. Nos seus enunciados, foram 

utilizadas estratégias discursivas por meio da nomeação de jovens com adjetivos que os 

criminalizaram, nos termos do conceito de sujeição criminal, de Misse (2008). Esses jovens são os 

matáveis, os possíveis de serem mortos, como discute Agamben (2007), pois estão à margem da 

sociedade e não farão falta.  

Os jovens que cometem crimes receberam uma penalização antecipada no discurso 

jornalístico do Daqui, já que em grande parte dos casos ainda não foram condenados em sentença 

judicial quando são publicados como notícia. Ao vincular os termos “adolescente” e “jovem” ao 

termo “bandido”, os mesmos se inscrevem em um discurso ancorado socialmente que os condena, 

alimentando o mito da periculosidade, e caracterizando-os como sujeitos criminais. 

A idade dos personagens divulgados nas matérias apareceu somente quando se quis 

identificar o jovem e o adolescente apontados como “menor”. Ao vincular o termo “jovem” e 

“adolescente” como sinônimo de “bandido” e “menor”, o discurso ancorou o reforço à defesa da 

redução da maioridade penal, que já está objetivado em demandas por penas mais duras contra os 

adolescentes e jovens, visto que, conforme já apontado, aproximadamente 80% da população do país 

é a favor da medida.  

Nas notícias, a recuperação do jovem infrator se mostrou como impossível, vinculando sua 

ação criminal como inerente à sua trajetória de vida. Segundo Misse (2010), as representações de 

“periculosidade”, de “irrecuperabilidade” e de “crueldade” participam de processos de subjetivação 

que conduzem à justificação da grande quantidade de morte do sujeito criminal, tornando sua tentativa 

de “sair do mundo do crime” inverossímil, a ponto de exigir praticamente um processo de conversão 

de tipo religioso.  

Houve, ainda, no diário, a vinculação da imagem do jovem, principalmente do usuário de 

drogas, com a ideia da insanidade e da loucura.  A dependência química foi ancorada à ideia de doença 

mental, sendo reforçada no imaginário da população pela cobertura midiática através da justificativa 

do avanço do crack, que explica o suposto aumento da violência em Goiânia e região metropolitana 
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nos últimos anos. O jovem também foi considerado improdutivo, referindo-se aos aspectos 

econômicos e educativos de suas trajetórias de vida. Esses sujeitos não seriam capazes de produzir e 

consumir tanto quanto os demais, dentro do que é esperado no sistema capitalista.  

Na dimensão do individualismo, foi possível perceber que o discurso do Daqui percebeu a 

violência enquanto um problema exclusivo do indivíduo. Também foi identificado, no texto 

jornalístico, uma representação na qual predominou a ambiguidade em relação ao jovem que comete 

atos infracionais. Houve uma heterogeneidade na produção de sentidos, a partir da representação dos 

sujeitos, na qual o jovem de classes alta e média receberam um tratamento diferenciado do jovem das 

camadas populares, retratado, inversamente, a partir da perspectiva da violência, do medo e do perigo. 

Nas notícias do jornal Daqui, a única fonte para relatar os crimes envolvendo jovens foi a 

polícia. Por meio destas representações sobre os moradores das periferias de Goiânia e entorno, não 

sobraram outras possibilidades de interpretação para o público leitor, o que contribui para a 

ancoragem do estereótipo do sujeito criminal e do jovem perigoso. Ao não aprofundar a discussão 

sobre a realidade das periferias de Goiânia e entorno, estes lugares são separados dos processos de 

exclusão social que lhes deram origem, sendo caracterizados somente a partir da violência.   

Essa ancoragem feita pela mídia, especialmente pelo Daqui, contribui para uma segregação 

espacial ainda maior na cidade, pois ao aumentar o sentimento de insegurança, leva os ricos a se 

trancarem em condomínios luxuosos e os pobres serem “empurrados” cada vez mais para as regiões 

periféricas. Aumentam-se as demandas por segurança privada e por medidas cada vez mais duras 

contra adolescentes e jovens, como a redução da maioridade penal. Vive-se, cada vez mais, um ciclo 

vicioso no qual a violência gera mais violência e a exclusão é potencializada para adolescentes e 

jovens das regiões periféricas. 

As representações sociais do jovem perigoso e violento propagadas pelo Daqui passam a fazer 

parte do imaginário da sociedade, sendo amplamente difundidas pelas várias instituições. Moscovici 

(2012) reforça o quanto as representações sociais podem influenciar e motivar os comportamentos de 

um sujeito e de uma coletividade. Uma vez criadas socialmente e pelos indivíduos, elas adquirem 

uma vida própria. Ao mesmo tempo em que se movem, as representações sociais podem construir 

obstáculos, erigindo fronteiras imaginárias, que são, muitas vezes mais resistentes que as fortalezas 

físicas. As consequências, em alguns casos, são as construções de estigmas e estereótipos que não 
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condizem com a realidade, como no caso da estereotipia do jovem pobre, perigoso, violento e 

criminoso. 

 

4 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS JOVENS SOBRE O JORNAL DAQUI 

 

Após a análise das notícias do Jornal Daqui em 2010 e 2014, utilizando como referencial teórico as 

Representações Sociais, buscou-se compreender como jovens de diferentes classes sociais (alta, média e 

baixa), moradores de Goiânia, recebem, compreendem e (res)significam as representações midiáticas 

envolvendo a temática da criminalidade, violência e juventude, analisando especificamente as matérias 

publicadas no Jornal Daqui em 2010 e 2014. Os jovens dos três extratos sociais (Colégio Medicina, Colégio 

Fractal e Região Noroeste) afirmaram que periódico é sensacionalista, violento, com notícias superficiais, 

subestimando a capacidade de intepretação de seu público leitor. A diferença de intepretação entre os três 

estratos sociais se deu principalmente com relação aos jovens de classe baixa, moradores da região noroeste 

de Goiânia, já que, além de criticar o texto jornalístico, eles deram exemplos de casos reais que aconteceram 

próximos a eles e que foram deturpados nas notícias publicadas pelos veículos de comunicação. Como é 

possível verificar no quadro representacional abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E quando a repórter vai perguntar, ela 

pergunta é para o policial. Ela faz toda a 

paradinha dela lá com o policial. Então tudo 

que o policial falar ali vai pra mídia. Carlos, 

Região Noroeste.  

 

“Ele (o jornal) não analisou a família do cara, 

não analisou o histórico, tipo financeiro dele, 

só passou o resultado...” Diego, Colégio 

Fractal. 

Ao mesmo tempo que eles trazem matérias 

que só demonizam a pessoa, eles deixam 

matérias como educação, saúde e tenta focar 

só na violência mesmo... Roberto, Colégio 

Fractal.   

 

...As pessoas se acostumam, a gente tá se 

acostumando com essa brutalidade. Renato, Colégio 

Medicina.  

 

Quando você as histórias e conhece o cara, você vai 

ver e morreu o cara. Aí você vai ler a parada e tá 

distorcida a história. Pra quê você vai querer ler isso. 

Eu não quero. Carlos, Região Noroeste. 

 
Para mim uma matéria que liga droga e até mesmo ao 
adolescente devia ter algo que explicasse porque tá 
acontecendo. Porque eles não querem saber se tem 
provas para isso, um negro, jovem e que matou vai 
todo mundo linchar o jovem. Roberto, Colégio Fractal.   

 

...no jornal mesmo e na televisão eles escodem muita 

coisa. Tipo, eles mostram mortes, ao invés de mostrar 

educação, parece que eles querem que a pessoa, a 

população continue boba. André, Região Noroeste.  

 

Aquele programa Casos de Família, eles falam: “olha 

lá, aquele bando de favela. Ah nem. Tadinho deles”. 

Ah nem”. Eles colocam que a gente não tem cultura. 

Ganha dinheiro com o quê? Com a desgraça dos 

outros, uai. Roberto, Região Noroeste.  

... eu acho que tá enfatizando o jovem como ser 
perigoso para a sociedade, não como se fosse uma 
esperança, mas sim como algo que pode ser uma 
bomba que pode estourar a qualquer hora. Emanoel, 
Região Noroeste.  

 
E o jornal coloca a violência como algo 
institucionalizado, que é algo normal e o povo vê isso 
como leu a noticia, não se comove e ai tá normal, 
vamos seguir nossa vida mesmo. Marcos, Região 
Noroeste.  

 
Ou seja, só esta mostrando o lado negativo do jovem, 
ate agora não teve uma noticia que falou o jovem 
estudou e fez uma pesquisa da UFG e se deu bem, só 
mostrou o lado negativo. Diogo, Região Noroeste.  
 
A questão da matéria é a matéria feita assim 

condensada, você pega os principais pontos e 

destaque, é uma questão de matéria descartável. 

Fernando, Colégio Medicina. 

 

 

Periculosidade 
Irreversibilidade Individualismo 
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(fonte: elaboração da autora) 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

A diferença de intepretação entre os três estratos sociais se deu principalmente com relação 

aos jovens de classe baixa, moradores da região noroeste de Goiânia, já que, além de criticar o texto 

jornalístico, eles deram exemplos de casos reais que aconteceram próximos a eles e que foram 

deturpados nas notícias publicadas pelos veículos de comunicação.  

O sensacionalismo no Daqui 

Por que: “prejuízo para a 

malandragem?”. A gente não quer dar 

prejuízo. A gente quer acabar com a 

malandragem. Eduardo, Região 

Noroeste.  

 

...eles só focam na violência e no esporte, 

para bitolar as pessoas... Roberto, 

Colégio Fractal. 

 

 ...qualquer coisinha o jovem é 

vagabundo, então tipo eu acho que isso 

ainda é um veículo sensacionalista 

demais...Ravi, Colégio Medicina. 

 

Eu acredito que todas as matérias de 

violência eles distorcem. Muitos fatos 

que eu presenciei e vi, não saiu a história 

igual...Aparício, Região Noroeste.  

Além de colocar o problema social das drogas, tem de 
falar da gravidade do crime .. Colégio Fractal.  
 
Aí está a história de pessoas drogadas que querem 
dinheiro a qualquer custo. Marcos, Colégio Medicina. 
 

Tem um colega meu que ele fuma. O nome dele é 

Sequim. A gente deixou de ser amigo porque ele 

começou a roubar de nós. A pessoa começa a ser 

escravo da droga. A nóia faz a cabeça dela. André, 

Região Noroeste.  

 

Pessoa noiada, ninguém fica perto dela. É como se 

fosse uma pessoa leprosa, assim. Ninguém quer ficar 

perto dela. Você é mal visto, uai. Roberto, Região 

Noroeste.  

 

Essa pessoa que é noiada, ela não vai achar um 

limite para ela. A ideia da pessoa não é sadia. 

Glauco, Região Noroeste.  

 

 

 

...as reportagens que são feitas, é para mim antes de 
tudo superficialidade. Porque se eu fosse de um outro 
jornal, eles poderiam evidenciar o que levaram o fato, 
ou seja, os motivos.... Augusto, Colégio Fractal.  
 

Igual eu. Se eu morrer aqui, amanhã, aí já vai falar, 

não, é um traficante. Morreu um traficante do estado 

de Goiás. E ele era um dos maiores traficantes da 

noroeste. Eles agigantam. Roberto, Região Noroeste. 

 

É igual aquele cara que matou as mulheres aqui em 

Goiânia. Lembra? Tem muitas pessoas que morreram 

que jogaram nele também. Roberto, Região Noroeste 

 

Não, os mendigos não foi ele que matou. Não. Foi um 

colega meu... Ele está preso. Aí depois de um tempão. 

Apareceu esse cara aí das mulheres. E falou que era 

ele que tinha matado os mendigos. Ah... Conversa! 

Como assim? Carlos, Região Noroeste. 

 

Meu amigo tomou dois tiros na nuca, dormindo. 

Agora, tipo, uma menina jovem, de um bairro lá, uma 

menina rica toma um tiro, no outro dia eles falam até 

espumar o canto da boca. O meu amigo, até hoje, não 

deu nada. Agora, se fosse uma pessoa rica, ia procurar 

saber o que era, quando... André, Região Noroeste.  

 

 

..se a gente for observar nos jornais, esses tipos 

de reportagem, a gente vive vamos dizer assim 

muito raso,... Gustavo, Colégio Medicina.  

 

É bom ver a diferença de tratamento por causa 

de dinheiro. Eu acho que o que faz girar o 

tratamento diferente pela polícia é o dinheiro. 

Roberto, Região Noroeste.  

 

Outra coisa é o racismo. Na real. Um playboy 

sempre olha diferente para mim e para minha 

namorada. André, Região Noroeste.  

 

A pessoa olha para você, vê que você é humilde 

e olha para você diferente. Eu acho muito 

errado. Discrimina muito os negros aqui em 

Goiânia. Até polícia. Ele fala assim: “esse cara é 

preto. Ele vai tomar “coro”. Até polícia. Existe 

isso aí muito. André, Região Noroeste.  

 

A polícia fala: “seu preto”, vagabundo. Kevin, 

Região Noroeste.  

 

Ambiguidade 

Insanidade 
Improdutividade 
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Os jovens da região noroeste de Goiânia apontaram várias situações vividas em seu cotidiano 

em que foram vítimas da violência, principalmente da violência policial, sofrendo vários tipos de 

agressões físicas e simbólicas, denunciando torturas e abusos. Criticaram a forma como a mídia 

retrata sua realidade, especialmente o Jornal Daqui, afirmando que ela instiga o medo no público 

leitor.  

Diferentemente do processo de incriminação do jovem das periferias presente nos textos do 

jornal Daqui, os jovens dos três estratos sociais questionaram os motivos que levam um jovem a 

cometer crimes. Os participantes dos grupos focais não assimilaram o conteúdo midiático sem criticá-

lo, em um processo de subjetivação. Eles apontaram a falta de contextualização da notícia em relação 

às questões de desigualdade social e a ausência de matérias que tratam de outros temas, além da 

violência.  Os jovens de Goiânia, participantes dessa pesquisa, não se sentem bandidos, isso é, a 

transgressão não é atributo inerente a si mesmos. Eles não se sentem como pessoas que teriam 

determinadas características que compõem um grupo social com caráter considerado propenso a 

cometer crimes.  

A maioria dos participantes dos grupos focais se colocou contra a redução da maioridade 

penal, visto que, para eles, não há possiblidade de recuperação no sistema carcerário brasileiro. Além 

disso, apontaram que menos de 10% dos crimes são cometidos pelos jovens. Outra crítica foi a alta 

lucratividade das indústrias de segurança, alimentadas pelo medo e o sentimento de insegurança, 

demandando o aumento da criação de dispositivos de vigilância e controle. 

Com relação às categorias insanidade e individualismo, paradoxalmente, os jovens 

assimilaram, em partes, o discurso jornalístico, concordando que os usuários ou traficantes de drogas 

estão “perdidos”. Outro tema que emergiu a partir da leitura da notícia foi a discussão sobre a 

legalização das drogas no Brasil. Durante a realização do grupo focal, os jovens dos três estratos 

sociais, em sua maioria, se posicionaram como favoráveis à legalização das drogas.  

Os jovens apontaram que há um preconceito da mídia com relação ao jovem morador das 

periferias urbanas, visto que, segundo eles, os casos que envolvem pessoas de classe média e alta, 

divulgados pelo periódico, recebem outro tipo de divulgação. Com relação à vinculação do aumento 

da violência em decorrência do uso ou tráfico de drogas, os jovens afirmaram que vários crimes não 

solucionados pela polícia acabam entrando na estatística do uso ou tráfico. Os moradores da região 

noroeste citaram exemplos de casos reais em que conheciam as pessoas envolvidas em situação de 
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violência que não estavam diretamente ligadas ao uso ou tráfico, mas acabaram sendo identificadas no texto 

jornalístico como vinculadas a tal questão. Algumas falas dos jovens ilustram o posicionamento deles diante 

do conteúdo midiático apresentado nos grupos focais:  

Você está perguntando o que a gente acha. Além de ser muito resumida, é tipo um deboche. 

Por que: “prejuízo para a malandragem?”. A gente não quer dar prejuízo. A gente quer acabar 

com a malandragem. Então por que eles colocam prejuízo? Tipo assim, é uma coisa meio 

que desinformada. Não é o correto. Eduardo, Região Noroeste. 

...se você pegar um jornal desse e retratar a gente, se você é jovem, não trabalha e tá 

estudando, se você não tá trabalhando, você é vagabundo, porque antigamente eles 

trabalharam e estudaram, aí qualquer coisinha o jovem vagabundo, não sei o que, então tipo 

eu acho que isso ainda é um veículo sensacionalista demais... Ravi, Colégio Medicina. 

Eu acredito que todas as matérias de violência eles distorcem. Porque eles querem colocar 

como mais pesado. Muitos fatos que eu presenciei e vi, não saiu a história igual. Aparício, 

Região Noroeste. 

Teve um caso de um assassinato que teve lá. Foram três pessoas. Aí só uma tinha 

envolvimento. Aí eles colocaram como se todo mundo tivesse envolvimento com drogas. 

Aparício, Região Noroeste. 

Teve também um amigo meu lá no Finsocial que morreu. Eles falaram que era tráfico de 

drogas. Tráfico de drogas pesado. Mas não era [...]. André, Região Noroeste. 

Ele (Daqui) cumpre o papel dele de informar o resultado, mas ele se esquece do papel que 

levou o jovem a fazer isso, porque ali não analisou a família do cara, não analisou o histórico, 

tipo financeiro dele, o que ele passou, o cara do tráfico de drogas, só passou o resultado, o 

cara se envolveu com tráfico de drogas, só mostrou o resultado. Diogo, Colégio Fractal.   

Ao mesmo tempo que eles trazem matérias que só demonizam a pessoa, é algo que poderia 

ser necessário às pessoas, eles deixam matérias como educação, saúde e tenta focar só na 

violência mesmo, é algo que vem demais no Brasil. Roberto, Colégio Fractal.   

Esse negócio que eles falam toda vez: “as investigações da polícia civil”. Você já viu como 

é que é uma investigação da polícia civil? O que eles fazem? Nossa! Meu irmão teve tráfico, 

um monte de coisa. E eles torturam a pessoa. Mesmo se eu não estou envolvido, eu 

praticamente tenho que falar que eu estou envolvido. Porque não tem como. Eles, tipo, 

afogam, fazem um monte de coisa, tipo: foi naquela casa; tem que ser ali. Se não foi ali... 

Aquela pessoa vai sumir. Vai sumir! Não tem como você falar o contrário. Carlos, Região 

Noroeste. 

E quando a repórter vai perguntar, ela pergunta é para o policial. Ela faz toda a paradinha 

dela lá com o policial. Então tudo que o policial falar ali vai pra mídia. Carlos, Região 

Noroeste.  

Quando eu vejo uma coisa assim eu não sei para que o jornal serve muito bem. Ali só fala 

sobre o cara, que ele tem não sei quantos assassinatos. Fala dele, essa coluna aí fala 

inteiramente dele. O jornal Daqui é um jornal para sair somente o lado ruim?  Não tem 

cultura. É futebol, putariagem e cultura fica nada. A gente não tem cultura, a gente quer 

cultura. Só tem crime, futebol e tudo mais. Só isso. O único esporte é futebol. Não tem mais 

nenhum tipo de esporte. Mais nada. Eduardo, Região Noroeste. 

Quem tem acesso à informação é a mídia, quem controla a grande mídia? São as grandes 

indústrias, quem tem muito dinheiro, então vamos tirar a população desse controle, só pra ter 

acesso à informação, claro que não. Diogo, Colégio Fractal. 
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Meu amigo tomou dois tiros na nuca, dormindo. Abafaram o caso dele e ninguém ficou 

sabendo de nada. Se foi polícia. Agora, tipo, uma menina jovem, de um bairro lá, uma menina 

rica toma um tiro, no outro dia eles falam até espumar o canto da boca. O meu amigo, até 

hoje, não deu nada. Agora, se fosse uma pessoa rica, ia procurar saber o que era, quando... 

André, Região Noroeste.  

A representatividade nossa em relação aos jovens, em relação a violência eu acho que tá 

enfatizando o jovem como ser perigoso para a sociedade, não como se fosse uma esperança, 

mas sim como algo que pode ser uma bomba que pode estourar a qualquer hora. Emanoel, 

Região Noroeste.  

Eu vou te explicar uma coisa: no jornal mesmo e na televisão eles escodem muita coisa. Tipo, 

eles mostram mortes, ao invés de mostrar educação, parece que eles querem que a pessoa, a 

população continue boba. Pra não saber o que que faz para melhorar o país, sabe. É isso que 

eles querem. Quando eles veem na mídia que uma pessoa que vai para a escola, faz doutorado 

e morre eles ficam abismados. Mas quando é uma pessoa da periferia, eles falam: não, isso é 

normal. O que manda é o dinheiro. André, Região Noroeste.  

Aquele programa Casos de Família, eles falam: “olha lá, aquele bando de favela. Ah nem. 

Tadinho deles”. Ah nem”. Eles colocam que a gente não tem cultura. Aí eles vão falar, tipo, 

de mãe que bate no filho, filho que bate em mãe. Dá mídia para eles. Por quê? Ganha dinheiro 

com o quê? Com a desgraça dos outros, uai. Roberto, Região Noroeste.  

 

CONCLUSÃO 

 

É possível perceber que os jovens de classe alta, média e baixa de Goiânia (Colégio Medicina, 

Colégio Fractal e Região Noroeste) possuem uma visão crítica sobre a cobertura midiática sobre 

juventude, violência e criminalidade. Apesar de vivenciar a violência de formas distintas em suas 

comunidades, eles são unânimes ao afirmar que a mídia não é imparcial ou neutra ao retratar o seu 

cotidiano.  

 

REPRESENTATIONS OF YOUNG PEOPLE IN GOIÂNIA: THE MEDIA DISCOURSES 

CONCERGING YOUNG PEOPLE THEMSELVES 

 

ABSTRACT  

 

The objective of this work is to investigate the social representations of young people in Goiânia with 

respect to hegemonic media discourses, involving the theme of crime and violence concerning young 

people themselves. We first sought to understand how young people are represented in the newspaper, 

Daqui, which is the paper with the largest circulation among the print media in Goiás. After analyzing 

the news, and by using as a theoretical framework, the Theory of Social Representations, we tried to 

understand how young people from different social classes (high, medium and low), residents of 

Goiânia, receive, understand and live out their media representations concerning the theme of crime 
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and violence among youth. It was confirmed that young people did not assimilate the media content 

without criticizing it.  

 

Keywords: Violence; Media. Youth. Social Representations. 
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RESUMO  

A utilização de técnicas de mineração de dados no contexto das mídias sociais para geração 

de informação e descoberta de conhecimento é de considerável relevância no contexto de disputas 

eleitorais. Entretanto, diversos desafios ainda são encontrados, tanto no que se refere à extração de 

dados, quanto na própria aplicação de técnicas de mineração de dados que garantam a geração de 

informação útil e estratégica. Neste contexto, a aplicação de soluções voltadas à análise de sentimento 

se destaca como uma alternativa na geração de indicadores para avaliação de campanhas. Diante 

disso, este artigo apresenta uma análise da disputa eleitoral presidencial brasileira do ano de 2018 a 

partir da aplicação de técnicas de análise de sentimentos em conjuntos de dados de tweets. 

 

Palavras-chave: Eleições. Análise de mídias sociais. Análise de sentimentos. Mineração de dados. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O crescente número de dados gerados e disseminados nas mídias sociais têm servido de 

insumo para uma diversidade de estudos, análises e geração de conhecimento. Neste sentido, 

considerando o cenário eleitoral, as redes sociais podem ser destacadas como um dos canais de maior 

acessibilidade e riqueza de dados no que se refere às opiniões da sociedade com referência a 

candidatos ou partidos políticos (ATTUX, 2017), o que acaba por tornar este tipo de meio uma das 

fontes mais utilizadas para a análise de dados e análise de sentimentos. 

Neste contexto, diversos trabalhos exploram soluções que utilizam dados de redes sociais, 

abordando desde questões relacionadas à predição de resultados, quanto fatores diretamente ligados 
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à análise de sentimentos. De acordo com Chen e Zimbra (2011), através da aplicação de análise de 

sentimentos em redes sociais, é possível, por exemplo, se traçar com certa acurácia a opinião geral 

do público sobre determinados assuntos. Ainda nessa linha, Bae, Son e Song (2013) afirmam, através 

de observações sobre dados provenientes da rede social Twitter, que é possível detectar e prever 

mudanças de tendências sociais, destacando ainda que tais observações são mais efetivas que outras 

realizadas com base em mídias de notícias. 

Seguindo esta mesma linha, no âmbito da utilização de dados provenientes de redes sociais 

no que se refere ao apoio da análise de campanhas eleitorais, é consideravelmente relevante e 

importante a exploração de técnicas de mineração de dados que possibilitem a geração de informações 

que auxiliem a construção de análises mais assertivas, assim como na tomada de decisão. Neste 

contexto, a proposta deste artigo é apresentar a aplicação de técnicas de mineração de dados como 

insumo para avaliação do cenário eleitoral presidencial brasileiro, considerando o ano eleitoral de 

2018, a partir de dados provenientes da rede social Twitter. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Dado, informação e conhecimento 

Os avanços científicos e tecnológicos têm proporcionado um considerável e constante 

aumento na produção de dados, e consequentemente, na geração de informação e descoberta de 

conhecimento, emergindo uma sociedade onde pessoas e organizações usufruem da informação 

cotidianamente. De acordo com Stair e Reynolds (2015), a informação pode ser descrita como um 

ativo de alto valor comercial, uma vez que a economia se encontra sob um viés informatizado. Neste 

contexto, é fundamental e importante se conhecer as diferenças entre dado, informação e 

conhecimento. 

Segundo Stair e Reynolds (2015), dados podem ser descritos como fatos brutos. Seguindo esta 

linha, Silva, Peres e Buscarioli (2016) complementam afirmando que dados são fatos, valores 

documentados ou resultados de uma mediação. Sob uma visão mais técnica, Setzer (2001) define 

dado como “uma sequência de símbolos quantificados ou quantificáveis”, considerando-o 

necessariamente uma entidade matemática e puramente sintática. Completando a definição de dado, 
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Rezende e Abreu (2000) descrevem dado como algo que “tomado isoladamente, não transmite 

nenhum conhecimento”, portanto não possui um significado claro. 

No âmbito da informação, Silva, Peres e Buscarioli (2016) a descrevem como um dado com 

sentido semântico ou significado. Stair e Reynolds (2015, p. 5), na mesma direção, afirma que a 

informação pode ser destacada como um conjunto de “fatos organizados de maneira significativa”.  

Por outro lado, Setzer (2001) define a informação como uma “abstração informal”, algo que não é 

possível de formalizar a partir de teorias lógicas ou matemáticas. O autor afirma que a informação 

não pode ser armazenada em um computador, uma vez que a mesma se encontra na mente das 

pessoas, o que armazenado são os dados que constituem aquela informação. A informação, a partir 

da teoria matemática da informação, é tratada como um sinônimo de comunicação e depende de um 

locutor e de um receptor (DUARTE; LOURENÇO, 2002). 

A descoberta de conhecimento está relacionada à exploração da informação sob um contexto 

determinado, de maneira a auxiliar definições estratégicas e a tomada de decisão (SILVA; PERES; 

BOSCARIOLI, 2016). Em concordância, Stair e Reynolds (2015) afirmam que conhecimento é “a 

consciência e a compreensão de um conjunto de informações e maneiras como essas informações 

podem ser úteis para apoiar uma tarefa específica ou para chegar a uma decisão”. Para Pellicer (1997 

apud COUTINHO; LISBÔA, 2011), o conhecimento é adquirido a partir da inter-relação mútua das 

informações, criando uma rede de significados. Com um aspecto tecnológico, Setzer (2001) 

caracteriza o conhecimento como algo abstrato, pessoal, de algo que foi vivenciado por um indivíduo, 

afirmando ainda que o conhecimento não pode ser descrito e não é sujeito a representações.  

Neste cenário, a descoberta do conhecimento é diretamente ligada ao processamento de dados 

e geração de informação. Diante disso, diferentes mecanismos podem ser explorados no que se refere 

ao auxílio ou na própria realização deste processo. Uma das alternativas existentes, no âmbito do 

processamento de grandes quantidades de dados, é a utilização de soluções baseadas em mineração 

de dados, as quais podem ser aplicadas em diversos tipos de problemas, inclusive em questões 

relacionadas ao objeto de estudo do presente artigo, no qual são utilizados dados extraídos da rede 

social Twitter para geração de informação e descoberta de conhecimento. 
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2.2 Mineração de Dados e Análise de Sentimentos 

Sterne (2011, apud ANTUNES et al., 2014) relata que a internet foi o primeiro canal de 

comunicação que possibilitou a interação de um grande número pessoas de forma simultânea, sendo, 

desta maneira, considerada como uma mídia social. O autor ainda cita seis notáveis categorias de 

mídias sociais: fóruns e quadros de mensagens; sites de crítica e opinião. Marcadores sociais, 

compartilhamento de mídia, blogs, microblogs e redes sociais. As redes sociais proporcionam a 

criação de grupos fechados ou abertos para melhorar a comunicação e o contato pessoal, por isso elas 

demandam uma maior interatividade entre os participantes. 

As mídias sociais devem ser entendidas como uma atividade que não se restringe a apenas um 

departamento organizacional. No contexto organizacional, as mídias sociais têm uma grande 

importância para a tomada de decisões, a partir delas é possível analisar o que as pessoas estão 

dizendo nos canais sociais e dessa forma as decisões são feitas de forma mais apropriada 

(MONTEIRO; AZARITE, 2012). Para ter credibilidade e confiança na empresa e no que ela oferece, 

é notável manter um vínculo com seu público. Esse vínculo possibilita a empresa de promover seu 

produto ou serviço e observar como é passada a sua imagem para os outros (SOUSA; AZEVEDO, 

2010). 

Neste contexto, Terra (2010) define mídias sociais como um mecanismo explorado por 

indivíduos, baseado na utilização de tecnologias e políticas na web, com o propósito de 

compartilhamento de opiniões, ideias, experiências e perspectivas. A Figura 1 apresenta as redes 

sociais com maiores números de usuários ativos. É possível observar que o Twitter se destaca como 

uma das redes sociais do tipo microblog com maior quantidade de usuários ativos (Figura 1). Ainda 

de acordo com o Portal Statista, o Twitter possui uma média de postagem de 500 milhões de tweets 

por dia, e 200 bilhões de tweets por ano. Os dados gerados por meio dos tweets são consideravelmente 

úteis no que se refere à análise de opiniões e sentimentos (SILVA, 2016). 

É interessante observar que plataformas de redes sociais podem ser usadas para propagação 

de informações sem que exista associado a isto a realização de uma filtragem ou checagem de fatos. 

Um usuário de uma rede social pode, por exemplo, alcançar um número de leitores similar aos 

principais jornais do mundo (ALLCOTT; GENTZKOW, 2017). Ainda segundo os autores, neste 

cenário, pode ser destaco os eventos relacionados às eleições presidenciais dos Estados Unidos em 
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2016, quando o termo “fake news” (do inglês, notícia falsa) ficou famoso mundialmente devido à 

disseminação de várias notícias de cunho falso ou duvidoso em redes sociais. 

 

Figura 1 - Ranking das redes sociais segundo o portal Statista. 

 

2.3 Mineração de Dados e Análise de Sentimentos 

Em consequência do desenvolvimento de sistemas e tecnologias da informação, diversos tipos 

de dados têm sido continuamente gerados e armazenados (GOMES, 2012). Dessa forma, a exploração 

de técnicas que extraem conhecimento de dados estruturados, não estruturados ou semiestruturados 

tem sido considerada como uma importante solução para diferentes tipos de problemas. Neste sentido, 

a mineração de dados surge como uma interessante alternativa. De acordo com Castro e Ferrari 

(2016), a mineração de dados pode ser descrita como o processo de, a partir de uma base de dados, 

filtrar os dados úteis e extrair informações relevantes para a formação de conhecimento, podendo ser 

aplicada nos mais diversos contextos, como, por exemplo, no desenvolvimento de análises com base 

no conteúdo dos dados textuais acerca dos sentimentos expressados. A mineração de dados está 

intrinsecamente ligada ao processo conhecido como KDD (do inglês, Knowledge Discovery in 

Databases). KDD é um processo de descoberta de conhecimento em base de dados que tem como 

objetivo “encontrar padrões intrínsecos aos dados nela contidos, apresentando-os de forma a facilitar 

sua assimilação como conhecimento”, segundo Silva, Peres e Boscarioli (2016, p. 11). 
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Este processo é composto por cinco fases. Primeiramente a base de dados é organizada a partir 

do que se pretende descobrir. Em seguida, os dados são processados, organizados em um único 

repositório. Posteriormente, são eliminadas as repetições ou valores destoantes, mantém apenas os 

atributos relevantes para a mineração, padroniza a escala dos atributos. É feita a mineração de dados 

utilizando a predição, o agrupamento ou a associação. Por último, os resultados são autenticados, 

analisados e colocados em tabelas, gráficos e relatórios estruturados. Em sequência ou fora de 

sequência, essas fases podem ser executadas mais de uma vez (SILVA; PERES; BOSCARIOLI, 

2016). 

A primeira fase do KDD é verificar quais dados da base de dados são relevantes para o alcance 

da meta que iniciou o processo. Nesta etapa, é feita uma seleção dos dados importantes de todas as 

bases de dados usadas e eles são todos armazenados em um único conjunto de dados. A junção desses 

dados pode ocorrer a partir da junção direta (todos os dados são agrupados sem uma análise prévia) 

ou da junção orientada (especialistas escolhem apenas os dados relevantes para serem agrupados) 

(GOLDSCHIMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015). 

Os dados selecionados passam pela fase de pré-processamento. Nessa fase, os dados são 

submetidos a “filtros” que analisam toda a base de dados afim de levantar possíveis erros, anomalias 

ou problemas. Os dados podem estar incompletos e possuir valores faltantes; podem estar incoerentes 

ou muito discrepantes do resto; podem também possuir ruídos, ou seja, variações inexplicáveis em 

uma amostra (CASTRO; FERRARI, 2016). Quando isso ocorre, os mesmos devem ser corrigidos de 

uma maneira na qual o conhecimento a ser extraído no final do processo não seja prejudicado. 

Após o pré-processamento dos dados, estes devem passar pela etapa de padronização. De 

acordo com Goldschmidt, Passos e Bezerra (2015), nessa fase é feita a normalização dos dados. As 

escalas são ajustadas e eles são mapeados para valores de pequenos intervalos. Dessa maneira nenhum 

atributo influencia, de forma tendenciosa, a mineração dos dados. 

Na quarta fase do processo KDD é realizada a mineração de dados. Primeiramente é escolhida 

a função da mineração de dados, onde deve ser definido o propósito do modelo escolhido 

(sumarização, regressão, classificação e agrupamento) (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; 

SMYTH, 1996). Desta maneira, são buscados padrões que são agrupados para facilitar a interpretação 

dos resultados obtidos. 
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Finalmente, o processo se encerra na interpretação dos padrões, a remoção de padrões 

redundantes ou irrelevantes e a tradução dos padrões relevantes de modo que facilite a visualização e 

o entendimento do usuário. Depois de ser interpretado, esse conhecimento é usado para tomar 

decisões e resolver o problema principal que gerou essa análise (FAYYAD; PIATETSKY-

SHAPIRO; SMYTH, 1996). 

Neste contexto, de modo geral, tomando por base os conceitos apresentados por Castro e 

Ferrari (2016), a mineração de dados pode ser descrita como o processo de, a partir de uma base de 

dados, filtrar os dados úteis e extrair informações relevantes para a formação de conhecimento, 

utilizando ferramentas adequadas. Em concordância, Goldschmidt, Passos e Bezerra (2015) definem 

a mineração de dados como uma etapa do processo de KDD no qual se busca por conhecimentos 

novos a partir dos dados. Na mesma linha, Silva, Peres e Boscarioli (2016) apresentam uma 

concepção na qual descrevem a mineração de dados sendo a exploração analítica de grandes bases de 

dados com a finalidade de encontrar padrões que ocorrem nos dados de maneira que eles sejam 

importantes para apoiar a assimilação de informação, contribuindo para a geração de conhecimento. 

Inicialmente, é importante destacar que os métodos de mineração de dados podem ser 

classificados entre supervisionados e não supervisionados. Os métodos supervisionados se referem à 

quando os rótulos das classes dos dados de treinamento são previamente conhecidos e usados para 

adaptar o modelo de predição (CASTRO; FERRARI, 2016). De acordo com Silva, Peres e Boscarioli 

(2016), a técnica supervisionada é utilizada nas tarefas de predição. Essa técnica é capaz de encontrar 

um modelo fazendo associações entre um dado e um rótulo. Quando o dado não corresponde ao rótulo 

associado, o procedimento é corrigido. Em contrapartida, os métodos não supervisionados requerem 

que o próprio algoritmo avalie os conceitos e treinem a partir de hipóteses, por meio de experimentos 

que eles mesmos concebem (LUGER, 2013). 

Neste sentido, é possível utilizar a mineração de dados para predizer valores futuros, a partir 

de atributos descritivos, por meio da classificação ou da regressão. Além disso, pode-se utilizá-la com 

função descritiva, ou seja, para encontrar padrões que ajudem na interpretação dos dados, por meio 

da sumarização, do agrupamento, da detecção de desvios e da modelagem de dependência 

(FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996, apud SILVA; PERES; BOSCARIOLI, 2016). 

De forma geral, a mineração de dados pode ser aplicada, principalmente, para os seguintes propósitos: 
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• Análise descritiva; 

• Classificação; 

• Predição; 

• Associação; 

• Detecção de anomalias. 

 

 Com a utilização da mineração de dados, é possível, por exemplo, que empresas se antecipem 

e planejem suas estratégias de maneira mais acurada. Dessa forma, a empresa gera uma vantagem 

competitiva que a destaca dos seus concorrentes. Outro benefício da mineração de dados é a facilidade 

que é proporcionada na interpretação dos dados. Entretanto, é importante destacar que existem alguns 

desafios e obstáculos em sua aplicação. Castro e Ferrari (2016) relatam algumas peculiaridades que 

podem dificultar a mineração de dados. É preciso normalizar adequadamente a base de dados para 

que os resultados sejam significantes. A base de dados precisa ser pré-processada, pois a quantidade 

de dados, a dimensão dos dados, o tipo de atributos, a ausência de valor dos dados e as inter-relações 

entre os dados afetam vigorosamente o resultado da análise. Deve-se aplicar análises preliminares 

nos dados, com o objetivo de entendê-los melhor antes da mineração de dados. Ao escolher diferentes 

amostras de dados, surgirão modelos com características diferentes. É essencial fazer um diagnóstico 

de desempenho do algoritmo, para verificar os erros e poder corrigi-los. Os resultados da análise 

necessitam validações para saber se eles são de boa qualidade e fazem sentido. 

Enquanto método de mineração de dados, a análise de sentimentos pode ser descrita como 

uma solução de classificação, a qual surgiu a partir da tentativa de entender como uma opinião de 

outra pessoa pode influenciar os outros. Devida a imensa quantidade de textos na internet, as 

pesquisas na área de tratamento de opiniões, sentimentos e emoções de textos estão se realçando. Este 

conjunto de técnicas pode ser usada para distinguir opiniões positivas de negativas a partir da 

identificação e da classificação dos conteúdos emocionais originado dos usuários nas redes sociais. 

Simplificando, a análise de sentimentos pode ser descrita como uma solução que permite realizar “o 

rastreamento de uma grande quantidade de mensagens sobre um tema pré-selecionado obtendo um 

relatório com a opinião de pessoas sobre este tema” (ARAÚJO et al., 2012). 

Ainda nesta linha, segundo Gomes (2012), análise de sentimentos é o trabalho que auxilia na 

determinação automática de sentimentos em textos. Esses sentimentos podem ser muito importantes 
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na tomada de decisões de empresas, políticos e outros. Gomes (2012) completa afirmando que a 

análise de sentimentos “é o estudo computacional de opiniões, sentimentos e emoções expressadas 

em texto”. 

Essa técnica pode ser utilizada para formar avaliações a partir de comentários e opiniões do 

usuário de uma rede social. A análise de sentimentos também pode ser usada para melhorar o sistema 

de recomendações em sites. Dessa forma o sistema poderia, a partir de um conjunto de informações 

recebidas, não recomendar itens que recebem uma avaliação negativa. Por outro lado, quando são 

detectados sentimentos positivos, o anúncio é mostrado. Além disso, a técnica pode também ser usada 

para detectar páginas que possuam conteúdos sensíveis, os quais sejam inapropriados para a inserção 

de propagandas. Ainda no contexto dos negócios, a análise de sentimento pode ser utilizada por uma 

empresa para levantar a opinião de seus clientes de forma que seja possível diferenciar as respostas 

positivas das negativas, de maneira que esta consiga melhorar os fatores negativos e manter os 

positivos para obter a satisfação de seus clientes (PANG; LEE, 2008). 

Existem vários métodos para a análise de sentimentos. A maneira mais simples é a análise de 

emoticons (ícone que transmitem emoções). O LIWC (do inglês, Linguistic Inquiry and Word 

Count4), por exemplo, é uma ferramenta, unicamente comercial, que possui um dicionário de palavras 

e suas respectivas categorias de emoções. O SASA (do inglês, SailAil Sentiment Analyzer5) é outra 

ferramenta baseada em aprendizado de máquina, mas de código aberto, proposta como método de 

análise de 17000 tweets associados as eleições norte-americanas de 2012. Os tweets foram rotulados 

como positivos, negativos, neutros ou indefinidos. 

É possível identificar três categorias de granularidade da análise de sentimentos (LIU, 2012 

apud SILVA, 2016). A granularidade de documento se refere a classificação da opinião implícita no 

documento, identificando se ela expressa um sentimento positivo, negativo ou neutro (PANG et al., 

2002 apud SILVA, 2016). A granularidade de sentença que faz a subdivisão do texto em sentenças 

com o objetivo de analisar cada uma delas individualmente expressam sentimentos positivos, 

negativos ou neutros (SILVA, 2016). Já na granularidade de aspectos, a análise é mais específica. É 

possível identificar sobre o que a pessoa tem uma opinião, e não somente identificar a opinião, como 

faz a granularidade de documento e de sentença (SILVA, 2016). 

                                                           
4 www.liwc.wpengine.com 
5 www.pypi.org/projects/sasa/ 
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3 METODOLOGIA 

 

Para desenvolvimento do presente trabalho foi utilizada a metodologia KDD (Knowledge 

Discovery in Databases), que prevê a geração de conhecimento a partir de bases de dados por meio 

de cinco etapas: seleção, tratamento, transformação, mineração dos dados, e interpretação 

(FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996).  Neste sentido, foi definido como amostra 

um conjunto de tweets no intervalo de quinze dias (19 de Agosto a 06 de Outubro de 2018), escolhido 

por estar em conformidade com a realização das campanhas eleitorais para o primeiro turno das 

Eleições 2018, em concomitância com uma série de entrevistas com os presidenciáveis em uma rede 

de TV aberta, eventos específicos, e com avaliações das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). 

Foi realizada a extração dos dados por meio da API do Twitter. Uma API (do inglês, 

Application Programming Interface) pode ser descrita como um conjunto de padrões de programação 

que possibilitam a construção de aplicativos. Uma API interliga funções em um site, por exemplo a 

busca de imagens, artigos, notícias etc., de forma que essas funções podem ser utilizadas em outras 

aplicações (CIRIACO, 2009). A API é um código computacional que dá acesso aos usuários às 

informações proporcionadas por um site. A API do Twitter é disponibilizada em seu próprio site. 

Através de sua utilização é possível ter acesso aos dados públicos do Twitter postados por seus 

usuários. O Twitter disponibiliza API’s para: permitir que desenvolvedores gerenciem perfis e 

configurações de conta; busca de tweets por palavras chave; acesso a conversas de mensagens diretas 

de usuários que deram permissão para tal; permitir que desenvolvedores criem e gerenciem 

automaticamente campanhas publicitárias no Twitter; adicionar publicações do Twitter em outros 

sites. 

Para tanto, foi desenvolvido um código Python que permitiu a conexão à API e extração de 

todos os tweets rotulados com a hashtag “eleicoes2018”. Além disso, através da solução 

desenvolvida, os dados extraídos foram convertidos para o formato CSV (do inglês, Comma 

Separeted Values), permitindo sua manipulação através de outras ferramentas. Durante esta etapa, 

foram considerados os seguintes dados: nome de usuário, texto do tweet, e data de postagem. Os 

dados foram então submetidos a um tratamento e filtragem, onde foram removidos emojis e retweets 
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(recurso que permite o compartilhamento de uma postagem anterior), e normalizadas as 

capitalizações. 

O conjunto de dados tratados foi submetido à uma segunda API, a API de Análise Textual do 

Microsoft Azure, a qual retorna informações sobre a polaridade do sentimento referente à uma 

determinada sentença. De igual forma, foi construída uma solução baseada em Python para a 

utilização desta API. Os dados foram indexados de acordo com as datas de postagem e de acordo com 

os candidatos presidenciáveis com candidatura registrada junto ao TSE no período considerado na 

amostra.  Durante o processo, também foram desenvolvidas soluções de mineração de dados voltadas 

à classificação quanto aos candidatos e temas discutidos nas campanhas eleitorais. Foram elencados 

seis temas na classificação: segurança, educação, emprego, saúde, previdência e LGBT. A cada um 

dos temas foi associado um dicionário de termos relacionados, através do qual foi realizada a referida 

associação a cada um dos temas. Finalmente, através dos conjuntos de dados obtidos, foram gerados 

gráficos analíticos, onde se levou em conta também os votos válidos obtidos durante o primeiro turno 

das eleições.  

 

4 RESULTADOS 

 

Para a realização da extração de dados foi considerado na consulta o termo “#eleicoes2018”, 

o que permitiu a captura de 1.235.604 tweets. Após a primeira filtragem dos dados, onde foram 

rotulados tweets com referência a um dos candidatos, foram obtidos 272.287 tweets (22,03% dos 

dados capturados). Em uma segunda filtragem, foram removidos os retweets, sendo obtidos 66.775 

tweets (24% da primeira amostra filtrada). A amostra foi submetida a uma terceira filtragem, para 

remoção de tweets com ocorrência de dois ou mais candidatos, o que poderia representar ruído nas 

avaliações dos sentimentos, uma vez que, existe uma grande complexidade no que se refere à 

aplicação da avaliação de polaridade de sentimento com relação a um ou outro candidato em uma 

mesma sentença. Neste sentido, a amostra final apresentou 41.524 tweets.  

A Figura 2 apresenta a distribuição das menções considerando a amostra total e as amostras 

filtradas. É possível observar que na amostra geral o candidato Bolsonaro apresenta uma quantidade 
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de menções consideravelmente maior que os demais, enquanto nas amostras filtradas, os candidatos 

Bolsonaro e Haddad apresentam valores relativamente próximos, seguidos dos demais candidatos.  

A Figura 3 apresenta uma comparação entre os votos válidos recebidos por cada um dos 

candidatos no primeiro turno, segundo dados obtidos junto ao portal do TSE, em comparação com o 

quantitativo de tweets de cada um dos candidatos. É possível notar que os cinco primeiros candidatos 

mais bem votados apresentam uma equivalência entre os dois indicadores, enquanto para os 

candidatos seguintes, há uma discrepância entre a quantidade de tweets e os votos válidos recebidos 

por estes, ou seja, estes últimos foram mais mencionados do que votados. 

 

Figura 2 – Distribuição quantitativa dos tweets. 

 

Considerando o conjunto de dados referentes à amostra com os dados filtrados, foi construída 

uma visualização com referência temporal, apresentado na Figura 4 (apenas para os dois candidatos 

com o maior número de votos válidos). Através desta visualização é possível observar, por exemplo, 

picos de menções, como ocorre com o candidato Bolsonaro, no dia 29 de Agosto de 2018, dia que 

sucede sua entrevista em estúdio a um telejornal de uma rede de TV aberta, e com o candidato 

Haddad, no dia 01 de Setembro de 2018, dia que sucede a Sessão Plenária Extraordinária do TSE em 

que foi julgada a candidatura do ex-presidente Lula (mesmo partido do candidato Haddad). Outro 
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dado interessante, é pico observado após o atentado sofrido pelo candidato Bolsonaro, em 06 de 

Setembro de 2018. 

 

Figura 3 – Comparação entre votos válidos e quantitativo de tweets. 

 

Finalmente, os dados foram submetidos a rotinas de mineração de dados para classificação 

por temas. Os resultados demonstram que, em uma visão mais generalista, as menções se destacam 

na seguinte ordem: segurança (43,76%), educação (17,66%), emprego (14,37%), saúde (14,12%), 

LGBT (8,47%), e previdência (1,62%). É interessante destacar também que a análise de sentimentos 

realizada mostra que 61,49% dos tweets relacionados a estes temas se referem a sentenças negativas, 

em contrapartida à 38,51% com relação a sentenças positivas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A solução apresentada neste trabalho é potencialmente relevante do ponto de vista de 

desenvolvimento de plataformas que propiciem a pesquisa de opinião e informação a respeito do 

sentimento de uma população sobre temas sociais e políticos.  Os resultados apresentados permitiram 
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inferir o grau de aprovação dos candidatos a partir do comportamento dos eleitores nas redes sociais. 

Por meio de uma análise temporal dos tweets, foi possível obter um diagnóstico da realidade no que 

tange à evolução dos sentimentos e, ainda, associar a polaridade destes a eventos importantes do 

período eleitoral, tais como ocorrência de debates e entrevistas envolvendo os candidatos. 

 
Figura 4 – Evolução temporal dos dois candidatos mais bem votados. 

 

A análise de votos válidos dos candidatos no primeiro turno das eleições 2018, relacionada 

com a análise dos sentimentos dos usuários, permitem validar instrumentos de pesquisas de opinião 

e fornecem subsídios para estratégias de campanha. Um aspecto relevante tratado nos resultados 

apresentados diz respeito à relação entre os principais temas abordados pelos candidatos (segurança, 

educação, emprego, saúde, LGBT e previdência) e o sentimento do eleitorado sobre as declarações 

dos mesmos.  É importante observar que tal sentimento sugere uma opinião pública e pode, portanto, 

ser tratado com objetivo de gerar informação para tomada de decisão. 

A solução abre um leque de oportunidades como análise semântica dos conteúdos de redes 

sociais, de forma a atribuir significado e contexto às opiniões dos usuários e análise sócio-

demográfica, com identificação de perfis e grupos de usuários de forma regionalizada. Por fim, a 

solução pode subsidiar a definição de indicadores de intenção de voto dos candidatos. Nesse sentido, 

se entende ser relevante, do ponto de vista de continuidade de desenvolvimento da solução, criar 
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mecanismos para comparar estes resultados com as pesquisas quantitativas tradicionais, como as 

realizadas pelo IBOPE no mesmo período. 

 

 
Figura 5 – Classificação dos tweets por temas. 

 

Uma vez que as redes sociais são importantes fontes de informação para análises de cunho 

político, é importante ressaltar ainda que a solução apresentada corrobora com as premissas do 

Código Eleitoral Brasileiro, no que tange à necessidade de instrumentos de avaliação do cenário 

eleitoral, proporcionando insumos para o acompanhamento dos candidatos e da opinião dos eleitores 

em relação aos mesmos, possibilitando o monitoramento da execução das atividades do processo 

eleitoral e garantindo informação de qualidade aos cidadãos brasileiros. 

 

AN ANALYSIS OF THE BRAZILIAN PRESIDENTIAL ELECTION USING DATA 

MINING IN SHORT TEXTS OF SOCIAL NETWORKS 

 

ABSTRACT 

  

The use of data mining techniques in the context of social media for information generation and 

knowledge discovery is of considerable relevance in the context of the elections. However, there are 

several challenges, both in terms of data extraction, and in the application of data mining techniques 
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that ensure the generation of useful and strategic information. In this context, the application of 

solutions focused on the analysis of feelings stands out as an alternative in the generation of indicators 

for evaluation of campaigns. Therefore, this article presents an analysis of the Brazilian presidential 

electoral dispute of the year 2018 from the application of techniques of analysis of feelings in data 

sets of tweets. 

 

Keywords: Elections. Analysis of social media. Analysis of feelings. Data Mining. 
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COMUNICAÇÃO PÚBLICA E SAÚDE: A PERCEPÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS 

QUANTO O PAPEL DA UNIVERSIDADE NA PREVENÇÃO AO HIV/AIDS 

 

Rafael Marques Borges1 

Johnny Ribas da Motta2 

Bruno Roque3 

Eva Márcia Arantes Ostrosky Ribeiro4 

 

RESUMO 

O presente estudo apresenta resultados de uma pesquisa sobre a percepção dos universitários 

da Universidade Federal de Goiás quanto a prevenção do vírus HIV/Aids, a partir do papel da 

instituição como representante do Estado e, portanto, entidade praticante da comunicação pública. 

Como justificativa, são considerados os dados dos Boletins Epidemiológicos publicados pelo 

Ministério da Saúde em 2017 e 2018, que apontam para uma crescente incidência de contágio pelo 

vírus HIV/Aids na população jovem, acompanhada de vida sexual mais ativa e hábitos relapsos de 

prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s).  A pesquisa, de cunho qualitativo do 

tipo exploratória, ocorreu entre os meses de junho e setembro de 2018. A coleta dos dados foi 

realizada por meio de entrevistas com roteiro semiestruturado, tendo como técnica de amostragem a 

não probabilística por conveniência. A análise dos dados foi realizada pela perspectiva da Análise de 

Conteúdo proposta por Bardin (1977). A partir da perspectiva teórica de autores como Jorge Duarte, 

Pierre Zémor e Elizabeth Brandão, que versam sobre comunicação pública, com análise documental 

de dados do Ministério da Saúde e de organizações envolvidas na prevenção do vírus, procura-se 

evidenciar a percepção dos universitários em relação ao papel da universidade neste cenário. Foi 

constatado um bom conhecimento geral sobre a questão do HIV/Aids acompanhada, porém, de 

hábitos relapsos na prevenção à contaminação. Embora tenham sido detectadas percepções negativas 

e até preconceituosas sobre a doença, comuns justificativas para este descuido foram a possibilidade 

de tratamento e a (mais) livre sexualidade contemporânea. Também foi detectada uma forte percepção 

da necessidade de maior atuação da universidade pública na prevenção da contaminação ao vírus, 

dada a sua natureza institucional e posição social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A prevenção ao vírus HIV/Aids sempre teve espaço do debate público. Após um surto de 

proliferação acompanhado de muitas mortes pela doença, esforços foram empreendidos para suprimi-

la e conscientizar a população conta a prevenção. O surgimento de tratamentos e a aparente melhora 

nos índices relacionados à doença, no entanto, parecem ter atenuado a preocupação vigente sobre o 

tema.  

Mesmo com índices contemporâneos preocupantes, principalmente em países de primeiro 

mundo, dados de pesquisas recentes mostram que os hábitos de prevenção vêm piorando, 

principalmente entre os mais jovens. Projetando a universidade como espaço largamente frequentado 

por esta parcela da sociedade, a comunicação pública necessária para a prevenção ao vírus e 

entendendo a universidade como ente participante da comunicação pública, este trabalho objetiva 

analisar a percepção dos universitários da Universidade Federal de Goiás sobre o papel da 

Universidade na prevenção ao HIV/Aids. Para tal, faz-se um apanhado teórico sobre comunicação 

pública para nortear este trabalho. Em seguida, é realiza uma contextualização sobre o tema HIV/Aids 

e a saúde no Brasil. Logo após são descritos a metodologia e as análises. Por fim, são apresentadas 

as conclusões. 

 

2 A COMUNICAÇÃO PÚBLICA  

 

De acordo com diversos teóricos da área, a definição de comunicação pública é ampla e seu 

estudo ainda tem muitos caminhos a serem percorridos, principalmente no Brasil. Na verdade, ao 

abordar o papel da comunicação no âmbito público, faz se necessário distinguir a comunicação 

pública da comunicação política e da governamental.  

Para isso, Maria José da Costa Oliveira se apoia nas ideias de Elizabeth Pazito Brandão (2007), 

para quem a comunicação governamental visa à prestação de contas de um determinado governo para 

a sociedade e tem um caráter informativo, uma comunicação de via única, com o objetivo de 

esclarecer a sociedade sobre as ações e práticas de determinado governo.  

Quando Maria José da Costa Oliveira aborda a comunicação política, ela associa essa 

comunicação ao marketing político, utilizando para isso estratégias de comunicação persuasiva e de 
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convencimento. De acordo com a autora, “a comunicação política é a mais praticada nos dias de hoje, 

utiliza essencialmente técnicas de marketing, que definem os assuntos e o formato como eles são 

apresentados ao cidadão” (OLIVEIRA, s.d., 2003).  

Para entender, de fato, o conceito de comunicação pública, deve-se ir além da questão da 

persuasão enfocada no conceito de comunicação política. É necessário pensar a comunicação pública 

como detentora de informação de interesse público. Na verdade, entende-se por interesse público algo 

que está relacionado ao interesse e bem-estar de todos, algo que se diferencia de um interesse 

individual. De acordo com Rousiley Maia: 

 

Interesse público é um conceito de difícil definição. Refere-se ao “bem comum” ou ao “bem-

estar de todos”. Perpassa a política e a natureza mesma do governo democrático. Ao passo 

que quase todos reivindicam que a política democrática deve favorecer o interesse público, 

não há consenso sobre o que constitui o interesse público (MAIA, 2011, p. 260). 

 

Mesmo sabendo das dificuldades em se buscar uma definição para interesse público, como 

apontado por Rousiley Maia, neste estudo recorre-se ao entendimento de que interesse público está 

associado ao interesse de muitos e, também, à busca de um bem-estar coletivo, algo que se contrapõe 

ao interesse individual. E é nesse sentido que se relaciona esse conceito ao entendimento e à reflexão 

abordada sobre comunicação pública. 

Para Heloiza Matos, o conceito de comunicação pública começa a ser trabalhado na Europa 

nos anos 80, enquanto que no Brasil sempre foi focada a comunicação social. Ainda segundo a autora, 

o conceito de comunicação pública “remete ao processo de comunicação instaurado em uma esfera 

pública que engloba Estado, governo e sociedade: um espaço de debate, negociação e tomada de 

decisões relativas à vida pública do país” (MATOS, 1999, p. 33). 

Conforme salienta Elizabeth Pazito Brandão, no Brasil, a partir do governo Lula, pode-se 

perceber que a comunicação pública passa a ser trabalhada no sentido de ter o cidadão como foco de 

suas mensagens. A partir desse momento, as questões sobre comunicação pública acabam ganhando 

status e relevância para a área acadêmica. O fato é que, antes desse período, a comunicação pública 

era utilizada como mero instrumento para passar informações do governo para a sociedade, com 

vistas, tão somente, a construir uma imagem positiva do mesmo, sem espaço ou canais de 

comunicação para o cidadão participar e opinar, como aponta Zémor (1995).  
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Jorge Duarte (2007), sustenta a ideia de que a comunicação pública tem como centro do seu 

processo comunicativo o cidadão e, portanto, busca uma relação dialógica entre governo e sociedade. 

Por esse viés, a comunicação pública deve estimular a participação ativa e de responsabilidade entre 

governo e sociedade, e é nesse sentido que o autor ressalta a importância da prática da comunicação 

pública. Segundo o autor, “informação é a base primária do conhecimento, da interpretação, do 

diálogo, da decisão” (DUARTE, 2007, p. 62).  

É importante perceber que apenas transmitir informação não se caracteriza como um processo 

de comunicação pública, embora essa transmissão seja essencial para a realização desse processo. Na 

verdade, gerar informação para o cidadão é importante, porém devem-se abrir canais de comunicação 

para o diálogo e um debate entre Estado e cidadão. Nessa perspectiva, sim, realiza-se a comunicação 

pública. 

Contribuindo com esse pensamento, Heloiza Matos (2011) enfatiza que a comunicação 

pública não deve ser pensada como uma comunicação unilateral, cujo objetivo é apenas o fluxo 

informacional. Para a autora, essa perspectiva reduz a característica principal da comunicação 

pública, que deve proporcionar o diálogo entre governo e cidadão, num espaço de interação.  

Diante de tudo isso, é possível afirmar que o intuito primeiro da comunicação pública é 

transmitir informação de interesse público aos cidadãos, o que constitui um passo inicial para 

estabelecer diálogo e uma relação entre Estado e sociedade. Cabe salientar que a obtenção de 

informação da instituição pública é um direito assegurado do cidadão. Assim, a comunicação pública 

não deve ser pensada apenas por um viés informativo. Na verdade, é preciso percebê-la como uma 

comunicação que transcende o fluxo informativo e busca estabelecer uma relação dialógica e 

interativa entre os atores envolvidos. 

Quando a comunicação pública cumpre seu primeiro papel, que é o informativo, ela abre 

espaço para que haja diálogo e participação; só assim ela se caracteriza como comunicação pública. 

Esta se diferencia da comunicação política, que busca apenas visibilidade e votos, apresentando 

conteúdo de cunho persuasivo.  

Graça França Monteiro (2007) aprofunda essas ideias, levando em consideração as pertinentes 

observações de Zémor (1995). A autora enfatiza que “importa que elas [mensagens5] sejam 

                                                           
5 Grifo nosso. 
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portadoras do interesse coletivo; que elas coloquem o interesse público à frente do interesse particular 

[...] importa que elas sejam fruto do debate público e propiciem o debate público” (MONTEIRO, 

2007, p. 40).   

Complementando a ideia exposta acima, Heloiza Matos entende que “o interesse geral e a 

utilidade pública das informações que circulam na esfera pública são pressupostos da comunicação 

pública” (MATOS, 2007, p. 53). 

 Assim, com a exposição de diferentes autores acerca do tema comunicação pública, percebe-

se que todos sustentam a ideia de que, para haver comunicação pública, é preciso ir além do processo 

informativo. É importante, nesse sentido, salientar que esses autores se apoiam em Zémor (1995), o 

qual argumenta fundamentalmente que “espera-se da comunicação pública que sua prática contribua 

para alimentar o conhecimento cívico, facilitar a ação pública e garantir o debate público”.  

 

3 ASPECTOS HISTÓRICOS DA SAÚDE NO BRASIL – OS CASOS DO VÍRUS HIV/AIDS 

 

3.1 O HIV/Aids 

Segundo o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV)6 do Ministério da Saúde, o HIV7 é um 

retrovírus causador da Aids, que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo 

de doenças. Segundo o órgão, ter o HIV não implica em ter Aids e casos de soropositivos8 que vivem 

anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença não são raros (SAÚDE, 2018). 

Contudo, mesmo não apresentando os sintomas, ainda são portadores e podem transmitir o 

vírus a outras pessoas por relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas 

contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as 

devidas medidas de prevenção.  

                                                           
6 Saiba mais em: http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-e-hiv. Acesso em 28/11/2018. 
7 Sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. 

8 Pessoas portadoras do vírus HIV. 

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-e-hiv
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Para uma breve contextualização9, o vírus foi descoberto no início dos anos de 1980, causando 

diversas mortes e tendo sua primeira fórmula medicamentosa liberada em 1987.  Nos anos de 1990, 

houve uma epidemia global de contaminação, com a morte – entre tantas outras – de diversas 

personalidades públicas, o que intensificou o debate público sobre o tema e as campanhas de 

prevenção à contaminação.  

Nesta época, surgiram medicamentos e tratamentos mais eficazes para controle do HIV/Aids. 

Desde a virada do milênio, os níveis de contaminação e morte pelo vírus se desagravaram um pouco 

e, atualmente, um portador do vírus pode ter uma vida relativamente normal. No Brasil o Ministério 

da Saúde fornece todo o tratamento para os portadores do vírus de forma gratuita. 

 

3.2 A Saúde Pública na gestão do Ministério da Saúde 

O Ministério da Saúde10(MS) foi fundado em 1953, por meio da Lei nº 1.920, a partir do 

desmembramento do então Ministério da Saúde e Educação e agregando as funções do Departamento 

Nacional de Saúde (DNS). Ao longo dos anos, o MS foi estabelecendo um papel central na gestão da 

saúde pública brasileira.  

Destacam-se a outorga da responsabilidade de criação e coordenação da Política Nacional de 

Saúde, a incorporação das Secretarias de Saúde e de Assistência Médica e, por último, a Constituição 

Federal de 1988, que firmou como dever do Estado garantir o acesso à saúde para toda a população, 

criando assim, o Sistema Único de Saúde (SUS).  

Legalmente, o MS é o órgão responsável pela organização e elaboração de planos e políticas 

públicas voltados para a promoção, a prevenção e a assistência à saúde dos brasileiros. Sua principal 

função, segundo o próprio órgão, é proteger e recuperar a saúde da população, reduzindo as 

enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, 

dando assim, mais qualidade de vida ao brasileiro. O MS estabelece como sua missão: 

 

Promover a saúde da população mediante a integração e a construção de parcerias com os 

órgãos federais, as unidades da Federação, os municípios, a iniciativa privada e a 

                                                           
9 Para saber mais, acesse: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/05/20/descoberta-do-virus-da-

aids-pelos-franceses-completa-30 anos.htm#fotoNav=13. Acesso em 28/11/2018. 
10 Para saber mais sobre, acesse: http://portalms.saude.gov.br/acesso-a-informacao/institucional. Acesso em 28/11/2018. 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/05/20/descoberta-do-virus-da-aids-pelos-franceses-completa-30%20anos.htm#fotoNav=13
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/05/20/descoberta-do-virus-da-aids-pelos-franceses-completa-30%20anos.htm#fotoNav=13
http://portalms.saude.gov.br/acesso-a-informacao/institucional
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sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o exercício da 

cidadania (BRASIL, Regimento Interno do Ministério da Saúde). 

  

Desde 2016, o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV) do Ministério da Saúde vem 

divulgando anualmente o Relatório de Monitoramento Clínico do HIV. Nele são apresentados 

indicadores sobre o diagnóstico, o tratamento e a profilaxia pós-exposição (PEP) do HIV, tanto em 

referência ao Brasil quanto às Unidades da Federação. 

O monitoramento clínico engloba uma série de indicadores que retratam a trajetória das 

pessoas vivendo com HIV/aids (PVHIV) nos serviços de saúde, incluindo aqueles pertencentes à 

estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), desde o diagnóstico até a supressão viral. O Gráfico 1 

apresenta a taxa de detecção de Aids no Brasil, separada por sexo e idade.  

 

Gráfico 1: Taxa de detecção de Aids no Brasil (2018)  

 

Fonte: MS/SVS/DIAHV, 2018. 

 

Mesmo que a medicina contemporânea oferte condições de uma vida normal para os 

portadores do vírus, o HIV/Aids é uma das doenças mais preocupantes da saúde pública mundial e 

também brasileira. Segundo o Boletim Epidemiológico publicado pelo MS11 em 2018, os dados 

apontam que de 1980 a junho de 2018, foram identificados 926.742 casos de aids no Brasil.  

                                                           
11 Para saber mais, acesse: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-hivaids-2018. Acesso em 

28/11/2018. 

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-hivaids-2018
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O país tem registrado, anualmente, uma média de 40 mil novos casos de aids nos últimos 

cinco anos. Desde 2014, o número anual de casos de aids vem diminuindo, quando atingiu 43.269 

casos, caindo em 2017 para 37.791 casos registrados. Contudo, os dados de 2018 apontam um 

crescimento na detecção de novos casos entre indivíduos do sexo masculino, de 15 a 19 anos. 

Dentre os dados levantados pelo Relatório de Monitoramento Clínico do HIV/Aids12 de 2017, 

16% das pessoas diagnosticadas com o vírus não estavam realizando tratamento, o que corresponde 

a aproximadamente 90 mil pessoas. A pior proporção13 é entre os jovens de 18 a 24 anos: dos 43 mil 

jovens vinculados, 78% foram retidos no serviço de saúde, 66% entraram em terapia antirretroviral e 

57% apresentaram carga viral suprimida.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2017), isso significa que 22% dos jovens entre 18 e 24 

anos diagnosticados com HIV/Aids não estão realizando nenhum tipo de acompanhamento ou 

tratamento. É impossível, porém, levantar a quantidade de jovens que não sabem que são portadores 

do vírus, condicionante grave na dinâmica de combate à proliferação do HIV/Aids.  

Uma pesquisa14 realizada pela Faculdade de Medicina de São Paulo (FMUSP) revelou que 

somente 36% dos jovens entre 18 e 25 anos entrevistados disseram usar camisinha. Em outro estudo 

recente15, notou-se que a maior frequência de relações sexuais entre jovens ocorre entre 18 e 29 anos, 

com uma média aproximada de 118 relações sexuais anuais. A análise destes dados mostra uma 

preocupante tendência de aumento de contaminação entre jovens, oportunizada pela vida sexual mais 

precoce e ativa associada com hábitos relapsos de prevenção. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa foi norteada a partir da seguinte questão problema: Qual a percepção dos 

acadêmicos sobre o papel da universidade na prevenção ao HIV/Aids? Para tanto, classifica-se 

                                                           
12 Para saber mais, acesse: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/relatorio-de-monitoramento-clinico-do-hiv. Acesso 
em 28/11/2018 
13 A proporção de vinculação ao serviço após a detecção da doença é diretamente proporcional ao aumento da faixa 
etária analisada. Cabe apontar que o número de idosos contaminados cresceu, assim como os vinculados ao serviço. 
14 Para saber mais, acesse: <https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/perfil-sexual-dos-brasileiros-revela-

diferencas-entre-homens-e-mulheres/>. Acesso em 07/07/2018. 
15 Estudo revela frequência de relações sexuais por faixa etária.  Verifique em: 

<https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,estudo-revela-frequencia-de-relacoes-sexuais-por-faixa-

etaria,70001944980>. Acesso em 07/07/2018. 

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/relatorio-de-monitoramento-clinico-do-hiv
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/perfil-sexual-dos-brasileiros-revela-diferencas-entre-homens-e-mulheres/
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/perfil-sexual-dos-brasileiros-revela-diferencas-entre-homens-e-mulheres/
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,estudo-revela-frequencia-de-relacoes-sexuais-por-faixa-etaria,70001944980
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,estudo-revela-frequencia-de-relacoes-sexuais-por-faixa-etaria,70001944980
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esta pesquisa como exploratória, de acordo com a definição de Gil (2002, p.41), que entende que este 

tipo de pesquisa objetiva proporcionar uma maior familiaridade com o problema, para torna-lo mais 

explícito.  

Neste trabalho utiliza-se a pesquisa bibliográfica, levantando as perspectivas de diversos 

autores sobre comunicação pública para chegar a um conceito que guiasse a perspectiva teórica a ser 

utilizada. Concomitantemente, utiliza-se  a pesquisa documental que, conforme Gil (2002, p. 45) 

assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica, contudo a diferença entre elas, está na natureza das 

fontes: enquanto a bibliográfica utiliza essencialmente contribuições de diversos autores sobre 

determinado assunto, a documental utiliza materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Dentre os 

documentos relacionados, para a construção desta investigação considerou-se o Relatório de 

Monitoramento Clínico do HIV/Aids do Ministério da Saúde (2017). 

Como população-alvo foi definida os acadêmicos da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

tendo o corpus de análise construído a partir das respostas dos universitários. A coleta de dados foi 

realizada por meio de entrevistas com roteiro semiestruturado (Quadro 1) totalizando 47 

entrevistados, de 24 diferentes cursos de graduação, além de 2 mestrandos e 1 doutorando.  

 

Quadro 1 - Roteiro semiestruturado de Entrevista 

1. Qual seu sexo? 

2. Qual sua orientação sexual? 

3. Qual sua idade? 

4. Qual seu curso e período? 

5. Você possui um(a) parceiro(a) sexual fixo/único? 

6. Você considera sua vida sexual ativa ou inativa? 

7. Quando se fala em HIV/AIDS, quais as 5 (cinco) palavras que vem a sua cabeça? Enumere conforme a ordem de 

importância. 

8. Você já realizou o exame de detecção do HIV/AIDS? O que te levou a realizar o exame? 

9. Se sim, você pretende realiza-lo novamente? Se não, por quê? 

10. Você costuma usar preservativos nas suas relações sexuais com penetração? 

11. Você costuma usar preservativos nas suas relações sexuais sem penetração? 

12. Quais são os métodos contraceptivos que você conhece? 

13. Para você, qual é o maior problema da proliferação do HIV/AIDS? 

14. Você viu alguma campanha de prevenção ao HIV/AIDS nos últimos 06 (seis) meses? Em que lugar? Em que meio 

foi divulgado (outdoor, redes sociais, revista, jornal)? 

15. Em sua opinião, qual é o papel da universidade para a prevenção ao vírus HIV/AIDS? 

16. Você recorda de alguma iniciativa de sua universidade para prevenção do HIV/AIDS no último ano? 
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17. Você recorda de alguma ação da universidade (ou por meio de parcerias) para disponibilização de testes para 

doenças sexualmente transmissíveis? 

18. Você considera necessário ampliar as discussões sobre as doenças sexualmente transmissíveis na universidade? 

Por quê? 

19. Segundo o Boletim Epidemiológico, cresce o número de contaminações pelo vírus HIV/AIDS entre jovens de 14 a 

25 anos. Em sua opinião, este aumento se deu por que motivo? 

20. Para você o que a comunicação tem a ver com a prevenção às ISTs? 

Fonte: Próprios autores, 2018. 

   

O roteiro semiestruturado acima tinha como objetivo compreender a percepção dos 

entrevistados sobre o HIV/Aids e o papel da universidade, a partir da perspectiva da comunicação 

pública no tocante a prevenção da doença. Como método de análise de dados, optou-se pela Análise 

de Conteúdo bardaniana (2011), que afirma que este tipo de análise é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens indicadores que viabilizem a inferência de conhecimentos sobre as 

condições de produção/recepção destas mensagens. Segundo a autora: 

 

Esta abordagem tem por finalidade efetuar deduções lógicas e justificadas, referentes à 

origem das mensagens tomadas em consideração (o emissor e seu contexto, ou, 

eventualmente, os efeitos dessas mensagens) (BARDIN, 2011, p. 44). 

 

Como proposto por Bardin (2011), primeiramente realizou-se a leitura flutuante, em seguida 

selecionou-se o recorte, e em seguida, a codificação do material e seleção das categorias e critérios 

de análise. Os códigos utilizados foram escolhidos por sua natureza semântica relevante, que ignoram 

elementos com função gramatical estrutural. Eles se repetem em algumas das respostas, embora não 

tenham necessariamente o mesmo valor, observadas as naturezas de cada análise. 

 

4.1 Tratamento e Análise dos Dados 

4.1.1 Análise descritiva 

 

 O questionário, como demonstrado acima, busca levantar dados sobre a vida sexual dos 

entrevistados. Dos 47 entrevistados, 30 declararam não possuir parceiro(a) sexual fixo(a). A grande 

maioria (68%) se declarou heterossexual. O método contraceptivo mais lembrado foi a camisinha 

(99% a citaram), seguida pelo anticoncepcional e pela pílula do dia seguinte. 
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Gráfico 2: da orientação sexual dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

No Gráfico abaixo, observa-se um total de 22 mulheres, 24 homens e 1 homem transgênero16 

entrevistados. São majoritariamente jovens, tendo em sua maioria entre 17 e 24 anos. 

Gráfico 3: Idade dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

                                                           
16 Um homem transgênero é um indivíduo que nasceu com sexo feminino, mas se identifica com o sexo masculino. A sua 

identidade de gênero é independente de sua orientação sexual, um homem transgênero pode ser homossexual ou 

heterossexual, por exemplo. 

7; 15%

1; 2%

32; 68%

7; 15%

Bissexual

Demi-sexual

Hétero

Homossexual
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Quando perguntados sobre a sua vida sexual, 38 dos 47 entrevistados classificaram como 

ativa, dado prognosticado pelas pesquisas de comportamento citadas anteriormente. Dos 9 restantes, 

que classificaram sua vida sexual como inativa, 3 declararam virgens. Esta resposta não prevista 

inicialmente no questionário, influenciou as respostas das questões nº 10 e nº 11, que tratavam sobre 

uso de preservativos. Elas produziram negativas que devem ser consideradas, já que os entrevistados 

declararam não possuir vida sexual. 

 

Gráfico 4: Dados sobre a vida sexual dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

  

Observa-se a partir das respostas dos entrevistados um conhecimento sobre o vírus e seus 

métodos de prevenção, porém, como será demonstrado a seguir, a propriedade de informação não 

implica em adoção de hábitos de prevenção eficazes. Essa contradição é evidenciada pela diferença 

na porcentagem de hábito de uso de camisinha nas relações sexuais com penetração (51%) e do hábito 

de uso nas relações sem o uso de camisinha (7%)17. 

 

 

 

 

                                                           
17 Fazemos a ressalva dos três entrevistados que se declararam virgens e que, portanto, justificaram assim o seu não uso 

de preservativos. 

38; 81%

9; 19%

Ativa

Inativa
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Gráfico 5: O uso de preservativo com ou sem penetração 

    

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

  

Os resultados ainda mostraram que a maioria (95%) dos entrevistados concorda que a 

universidade deveria ter um papel mais ativo na prevenção ao vírus. Embora mais que a metade dos 

entrevistados declarou já ter realizado o exame (57%), cerca de 1/3 destes o fez como consequência 

de outro evento, como doação de sangue e hemograma, por exemplo.  

Quando perguntados sobre a lembrança de uma campanha de prevenção ao vírus HIV/Aids 

ou de realização de exames de detecção dentro da universidade, poucos responderam 

afirmativamente. 

 

4.1.2 Análise de conteúdo 

Com o intuito de compreender a percepção dos acadêmicos sobre o papel da universidade 

na prevenção ao HIV/Aids, considerando a abordagem de Bardin (2011) sobre as possibilidades de 

descobertas a partir do uso da técnica de análise proposta pela autora, abaixo as análises realizadas  a 

partir da Análise de Conteúdo da questão nº 7, 13, 15, 19 e 20 do roteiro semiestruturado. 

Análise da questão nº 7 - Quando se fala em HIV/AIDS, quais as 5 (cinco) palavras que vem 

a sua cabeça? Enumere conforme a ordem de importância. 

Quadro 2 – Análise da questão nº 7 

Palavras Tema Frequência 

Doença/Morte/Tristeza/Medo/Dor/Sofrimento/Problema/Preconceito/ 

Depressão/Desastre 
Emocional 63 

Camisinha/Prevenção/Campanha/Contraceptivo/Exame/Saúde/ Prevenção 49 

23; 49%24; 51%
Não

Sim

44; 94%

3; 6%

Não

Sim
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Governo/Estado 

Sexo/DST/Sangue/Relação/Transfusão/Transmissão/Transmissível/ 

Vírus/Risco/Perigo/Contágio/Preservativo 
Contágio 40 

Hospital/Médico/Tratamento/Coquetel/Remédio/Medicação/ 

Inclusão/Família 
Tratamento 15 

Promiscuidade/Degeneração/África/Homem/Gay/Irresponsável Preconceitos 7 

Falta de apoio/prevenção/Ignorância/Descuido/Negligência Causas 6 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 

 

A partir da análise do quadro é possível observar que: a) a maior categoria percebida 

(emocional) diz respeito a percepções negativas sobre a doença; b) a prevenção é fortemente 

associada a campanhas, métodos de prevenção à contaminação e ao Poder Público. Campanhas, Poder 

Público e Saúde formam uma tríade que é muito bem conhecida pela população. Sazonalmente, o MS 

realiza campanhas contra algum novo inimigo número 1 da saúde pública (febre amarela, 

Chicungunha e Zyca são exemplos recentes) e estas campanhas ficam na cabeça da população.  

Esta tradição, talvez, tenha criado a percepção de que estas campanhas massivas são as únicas 

maneiras de se conscientizar a população sobre tópicos da saúde pública. A comunicação pública, 

como lembra Zémor (1995), vai além de disseminar informações, sendo assim, observa-se também 

que: c) os meios de contágio são bem conhecidos e foram bastante citados; d) o tratamento é citado 

quatro vezes menos do que as emoções negativas, o que pode demonstrar a ainda viva percepção de 

que contrair o vírus é uma sentença de morte; preconceitos ainda estão presentes nas falas, mesmo 

que pouco citado pelos entrevistados. 

Análise da questão nº 13 – Para você, qual é o maior problema da proliferação do HIV/AIDS? 

 

Quadro 3 – Análise da questão nº 13 

Palavras Tema Frequência 

Promiscuidade/Irresponsabilidade/Inconsequência/Banalização/ 

Preconceito/Vergonha/(não usar) Camisinha/ Prazer/Confiança 
Comportamental 22 

Falta de informação/Conhecimento Pessoal 17 

Morrer/Doença/Gasto/Depressão/Suicídio Consequências 13 

Falta de conscientização/Divulgação/Governo Comunicacional 5 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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Constata-se após a coleta, que esta questão foi interpretada de diferentes maneiras pelos 

entrevistados. Houve dois tipos de respostas, as que assumiram que o maior problema da proliferação 

se referia às causas e as que assumira que se referia às consequências desta proliferação.  

Este segundo grupo, portanto, é responsável pela primeira inferência, que não foi ignorada, 

sendo: a) ainda percebe-se as PVHIV18 como incapazes de levar uma vida normal, associando a elas 

uma projeção negativa; Em seguida, segue-se as inferências das respostas que interpretaram a questão 

como requerente das causas da proliferação: b) a liberdade sexual contemporânea, citadas por vezes 

de forma preconceituosa, é fortemente percebida como maior causadora da proliferação do HIV/Aids; 

c) a falta de acesso à informação e conhecimento prévio sobre o assunto também são percebidos como 

grande causa; d) o Poder Público, em menor proporção, foi novamente citado como culpado por esta 

proliferação do vírus. Interessante notar que esta percepção de culpa reitera o sentimento de que o 

Estado deve ocupar papel central no estabelecimento de meios de informação e diálogo sobre o 

assunto, como mostrado anteriormente. 

Análise questão nº 15 – Em sua opinião, qual é o papel da universidade para a prevenção ao 

vírus HIV/AIDS?  

 

Quadro 4 – Análise da questão nº 15  

Palavras Tema Frequência 

Conhecimento/Conscientização/Informação/Prevenção Resultados esperados 34 

Difundir/Disseminação/Palestra/Campanha/Fala/Diálogo/ 

Panfletos/Camisinha/Tratamento/Vacina/Teste 
Meio 31 

Importante/Fundamental/Essencial Relevância 14 

Comunidade/Alunos/Jovens Público 20 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.  

  

No geral, as respostas da questão nº 15 apontam a universidade como ente indispensável na 

prevenção da contaminação do vírus entre os jovens. A partir da análise de conteúdo das respostas 

conclui-se que: a) a universidade, como espaço de conhecimento, tem papel crucial na 

conscientização e disponibilização de informação para a prevenção ao vírus.  

                                                           
18 Pessoas Vivendo com HIV. 
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Entendendo a universidade pública como extensão do Estado e, portanto, ambiente passível 

de engendramento da comunicação pública, é possível outorgar a responsabilidade do Estado em 

dialogar com o cidadão também na universidade. Neste sentido, há uma oportunidade de relacionar 

as características dialógicas da comunicação pública apontadas por Duarte (2007); considerando: b) 

a universidade dispõe de diversos meios para o fazer; e, c) o papel da universidade é fulcral neste 

processo, por ser ambiente frequentado por jovens e com impacto na comunidade como um todo. 

Análise questão nº 19 – Segundo o Boletim Epidemiológico, cresce o número de 

contaminações pelo vírus HIV/AIDS entre jovens de 14 a 25 anos. Em sua opinião, este aumento se 

deu por que motivo? 

 

Quadro 5 – Análise da questão nº 19  

Palavras Tema Frequência 

Falar/Fala/Discutir/Discussão/Campanha/Esquecendo/Tabu/ 

Impedido/Educação/Governo 

Diminuição do 

debate público 
36 

Irresponsabilidade/Promiscuidade/Sexo/Sexualidade/Transa(r) 
Comportamento 

de risco 
20 

(diminuição do) Medo/Coquetel/Tratamento/ (não) Mata/Viver/ 

Remédio/Gratuito/Morrer/Morrendo 

Possibilidade 

de tratamento 
15 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

A análise das respostas desta questão mostrou, principalmente, uma percepção de 

“relaxamento” geral para com as práticas de prevenção ao HIV/Aids. Pode-se inferir que: a) o debate 

público sobre o tema diminuiu na percepção dos entrevistados, fato apontado pela percepção de 

diminuição de campanhas, discussões em diversos ambientes e tabu em se tocar no assunto.  

A questão do debate público volta a trazer à tona a necessidade da comunicação pública no 

processo de prevenção ao vírus. Como lembra Zémor (1995), o Estado não deve ser o único 

protagonista da comunicação pública, mas deve ser um de seus eixos, por sua própria natureza e 

compromisso em estabelecer este diálogo e se guiar pelo interesse público; b) novamente, a liberdade 

sexual contemporânea é apontada como provável fator, fato atenuado na faixa etária, segundo os 

entrevistados; c) paradoxalmente, o surgimento de tratamento para PVHIV e a gratuidade de seu 

fornecimento pelo governo brasileiro, na percepção dos entrevistados, é uma das causas deste 

“relaxamento” e banalização do perigo do vírus. 
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Análise da questão nº 20 – Para você o que a comunicação tem a ver com a prevenção às 

ISTs? 

 

Quadro 6 – Análise da questão nº 20  

Palavras Tema Frequência 

Campanha/Divulgação/Cartaz/Informação/Mídia/Panfleto/ 

Palestra/Boca-a-boca/Meio(s)/Propagação/ 

Disseminada/Linguagem/Pesquisa/Levantamento/Atingir 

Visão 

tecnicista/instrumentaliza 
39 

Prevenção/Consciência/Esclarecer/Conhecimento/ 

Poder/ Conversar/Convencer/ 
Visão estratégica 23 

Importante/Fundamental/Essencial/Suma Relevância 13 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A percepção dos entrevistados sobre a relação entre a comunicação e a prevenção das IST’s 

parece obedecer ao senso comum: a) para a maioria dos entrevistados, a comunicação é percebida em 

sua função tecnicista, como um instrumento para um determinado fim.  

São apontadas diversas técnicas entendidas como a comunicação em si, em geral como um 

meio de disseminar informação, a considerar: b) em menor quantidade, são apontadas estratégias ou 

objetivos que guiam a comunicação, revelando uma percepção mais ampla sobre a área e sua função 

neste contexto; c) a comunicação é apontada, assim como a universidade em questão anterior, como 

fulcral para a prevenção da proliferação do vírus.  

Ademais, ao analisar as respostas sobre a percepção dos entrevistados quanto o papel da 

universidade da prevenção ao vírus HIV/Aids, a função da comunicação não obedece aos critérios 

determinados pela Matos (2011) para o estabelecimento de comunicação pública, que se refere “o ir 

além de apenas informar”. A possibilidade de abertura de diálogo, perceptível apenas nas respostas 

que sugeriam palestras e boca-a-boca, parece fugir do anseio dos entrevistados, que não enxergam de 

forma concreta como este diálogo poderia existir. Há de se questionar: este sintoma tem origem na 

má prática da comunicação pública por parte dos cidadãos? Do Estado? Ou de ambos? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As estatísticas sobre os hábitos de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis dos jovens 

brasileiros e as entrevistas analisadas, mostram que a universidade se encontra em posição 
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privilegiada de contato com uma parcela enquadrada em um provável grupo de risco de contaminação 

do vírus HIV/Aids.  

Acredita-se, que este papel poderia ser plenamente exercido por meio da comunicação 

pública, tendo a universidade como representante do Estado em seu eixo principal, propondo temas, 

informando, criando espaços de diálogo e aprendizado, enfim, pautando um debate público com o 

auxílio da comunidade acadêmica. 

A própria natureza da universidade pública brasileira legitima seu papel19, já que estas 

instituições são bastiões na pesquisa e ciência no país, gozando de grande prestígio e credibilidade na 

opinião pública. Este papel privilegiado, percebido pelos próprios entrevistados, significa pouco sem 

uma estratégia ampla do MS que guie uma comunicação pública eficiente e adaptada para estes 

ambientes, e que, é claro, fuja da simples disseminação de informações através de campanhas 

massivas. 

 A consciência dos riscos dos entrevistados que alegam, em sua maioria, ter hábitos de 

prevenção relapsos talvez sirvam de alerta de que o modelo de comunicação pública de saúde 

realizado pelas instituições públicas até então tenha se esgotado ou caído em modo de produção 

automática. 

Existe um abismo entre o que a comunicação pública é capaz e como ela é aplicada (ou até 

mesmo não aplicada), assim como existe um abismo sobre a percepção dos próprios comunicólogos 

sobre a comunicação. Contudo, até mesmo o Estado, ator fulcral para a construção da comunicação 

pública, encontra dificuldades em todos os seus níveis para sair da simples disponibilização de 

informação ou o desejo da persuasão, quem dirá praticá-la na sua essência.  

Conclusivamente, ao observar as informações de interesse público, como abordado nesta 

pesquisa, é necessário insistir em uma prática comunicacional que objetive o interesse comum, 

coletivo, que seja essencialmente comunicação pública. No que diz respeito ao HIV/Aids, a falta ou 

falha na transmissão da informação e no diálogo é deveras prejudicial, e o cidadão é neste processo, 

o mais prejudicado. Pode soar tautológico, mas não há interesse comum maior do que se evitar isto. 

                                                           
19 Em levantamento recente feito pelo Center for World University Rankings (CWUR), 20 universidades brasileiras 

estavam entre as melhores do mundo, todas públicas. Para saber mais sobre, acesse: https://cwur.org/2018-19.php. Acesso 

em 29/11/2018. 

http://cwur.org/2018-19.php
https://cwur.org/2018-19.php
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PUBLIC COMMUNICATION AND HEALTH: UNIVERSITY PERCEPTION OF THE 

UNIVERSITY'S ROLE IN HIV / AIDS PREVENTION 

 

ABSTRACT 

 

This article presents the results of a research on Universidade Federal de Goiás college student’s 

perception about the prevention of HIV virus, assuming the University as a Government extension 

therefore a public communication practitioner. As justification, it is considered the Ministério da 

Saúde’s HIV epidemiological bulletin that points a growing infection rate among younger people, 

followed by a more active sexual life and relapse STD’s prevention habits.  The research, whom we 

classify as exploratory, occurred between July and September 2018. The data collect was done by 

semi-structured script reviews and the sample was probabilistic for convenience. The data analysis 

was done by Bardin’s (1977) Content Anlysis method. The public communication bibliography uses 

authors such as Jorge Duarte, Pierre Zémor e Elizabeth Brandão and documentary analysis is used on 

data from Ministério da Saúde and organizations involved on HIV prevention. Is sought to know the 

college students perception about the University role in this scenario. For results, it was verified that 

they have a general good knowledge about the HIV issue. It is followed, though, by bad prevention 

habits. Therefore it was detected negative perceptions about the disease, common excuses for this 

negligence was the treatment possibilities and the contemporary sexual liberty. It was also detected a 

strong perception that the university should have a more active role on the HIV prevention, given its 

unique status and position. 
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APLICABILIDADE DA PESQUISA AÇÃO E DA PESQUISA PARTICIPANTE NO 

CAMPO DA COMUNICAÇÃO 
 

Keyla Rosa de Faria1 

Andréa Pereira dos Santos2 

 

RESUMO 

Descreve os conceitos basilares sobre a pesquisa-ação e a pesquisa participante. Objetiva 

expor o conhecimento produzido sobre a pesquisa ação, apontar as diferenças entre pesquisa ação e 

pesquisa participante, coletar e organizar dados sobre as duas formas de pesquisa e compreender a 

aplicabilidade da pesquisa ação e da pesquisa participante no âmbito da Ciência da Comunicação. 

Para realizar essa análise foram coletadas as informações em três bases de dados: Periódicos da Capes, 

Google Acadêmico e Scielo. As pesquisas efetuadas nessas bases tiveram os seguintes critérios de 

recuperação de informação: utilizou-se o termo pesquisa ação na primeira busca, e na segunda com 

o termo pesquisa participante, sendo efetuada em três momentos. Buscou-se os seguintes campos: 

título, assunto e autor, em todos os idiomas, e seleção de todos os anos. No segundo momento 

permaneceu os primeiros campos, e filtrou o idioma - português - e ao período - entre 2000 a 2018. 

Para o terceiro momento a seleção dos campos de pesquisa foram: título e autor, idioma português, 

período entre 2000 a 2018, e no assunto restringiu aos artigos publicados dentro da comunicação. Os 

resultados demonstraram que o uso dessas pesquisas alternativas é escasso dentro da Comunicação e 

a aplicabilidade da PA e PP nesta área está associada à Educomunicação, e exigem do pesquisador 

dedicação e domínio das questões práticas e teóricas. Conclui-se que a usabilidade da PA e PP dentro 

da comunicação é restrita devido às críticas, já que consideram o campo pesquisado por essas 

pesquisas complexo e dinâmico, o qual pode ser alterado antes mesmo da pesquisa ser finalizada. E 

pela pouca disseminação e informação sobre essas pesquisas dentro do campo da Comunicação. 

 

Palavras-chave: Pesquisa alternativa. Comunicação. Metodologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao evoluir o homem aprimora seus conhecimentos, e as necessidades da vida cotidiana 

incentivou os primórdios a buscarem meios para a sobrevivência. O homem erectus não se contentou 

com utensílios de paus e pedras, desta forma desenvolveram novos instrumentos, dando início a 

fabricação de ferramentas, e para que esses artefatos pudessem ser construídos de maneira a trazer 

agilidade às tarefas diárias, foi preciso pesquisar. Esses questionamentos os incitaram, e algumas 

                                                           
1  Mestranda no curso de Comunicação Mídia e Cultura da Universidade Federal de Goiás, keylarosa6@gmail.com 
2 Prof.ª Dra. do Curso de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal 

de Goiás. andreabiblio@gmail.com 
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dúvidas tiveram respostas imediata, outras dependiam de pesquisas, e isso ocorre “quando não se 

dispõe de informações suficiente para responder ao problema” ou porque as informações encontram-

se em “estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema” (GIL, 2010, 

p. 1). 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007) a pesquisa emprega métodos para dar respostas ou 

soluções a uma dúvida ou problema. Essa busca contínua aponta diversos caminhos ao conhecimento, 

que segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), Martins e Theóphilo (2007) esses se dividem em quatro 

tipos, que são: o conhecimento vulgar ou senso comum, o conhecimento filosófico, o conhecimento 

teológico e o conhecimento científico,  “cada um deles subordinado ao tipo de apropriação que o 

homem faz da realidade” (MARTINS; THEÓPHILO, 2007, p. 1). 

As vivências diárias e suas experiências contribuem para o desenvolvimento do conhecimento 

vulgar, já o senso comum provêm da observação, e independe de “pesquisas, estudos, reflexões ou 

aplicações de métodos aos assuntos práticos” (op. cit., p. 1). A racionalidade proporciona ao homem 

meios para o pensamento reflexivo, permitindo assim o conhecimento filosófico. O conhecimento 

teológico transcende ao entendimento físico e se respalda na fé que o homem deposita na divindade. 

Para  Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 9) a fé teológica se liga a uma “pessoa que testemunha Deus 

diante de outras pessoas” e o conhecimento advém das tradições culturais e religiosas, que são 

transmitidas de geração em geração.  Por fim o conhecimento científico, o qual se opõem ao 

conhecimento empírico, uma vez que segue “aplicações de métodos, faz análises, classificações e 

comparações” (MARTINS; THEÓPHILO, 2007, p. 1), a ciência não é algo pronto e acabado, mas se 

pauta na busca constante por novos olhares e soluções, no intuito de se aproximar da verdade. 

Lefebvre (1995) diz que não se deve contentar em olhar ou mesmo observar o objeto 

pesquisado, mas sim “penetrar” no campo pesquisado, “deve-se buscar a lei não fora do fenômeno, 

mas nele em seu lado ou aspecto universal. É preciso não esquecer de interrogar de novo o fenômeno 

para assegurar-se de que nada importante foi omitido” (LEFEBVRE, 1995, p. 255). Para 

complementar a fala de Lefebvre que Pantaleão, Sobrinho e Gomes (2017, p. 137) ressalta que 

“investigar um fenômeno implica saber o que o leva a se manifestar. Por que ele se manifesta? Como 

se manifesta? Quais as ‘implicações’ são desencadeadas nas suas manifestações?” 

Este trabalho objetiva, portanto, expor o conhecimento produzido sobre a pesquisa ação; 

apontar as diferenças entre pesquisa ação e pesquisa participante; coletar e organizar dados sobre as 
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duas formas de pesquisa. Compreender a aplicabilidade da pesquisa ação e da pesquisa participante 

no intuito de responder a seguinte problemática: Como está o uso da pesquisa ação e da pesquisa 

participante na Ciência da Comunicação? Para responder ao questionamento, foram realizadas 

pesquisas em três bases de dados: CAPES, Scielo e Google Acadêmico, no intuito de mensurar as 

publicações que possuíam no título, no assunto, ou mesmo no campo autor, o termo pesquisa ação ou 

pesquisa participante. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e anais de 

encontros científicos, os quais contribuíram no levantamento dos dados teóricos e históricos sobre a 

pesquisa ação e da pesquisa participante. 

Demo (2014, p. 231) diz que a pesquisa tradicional é “aquela feita dentro dos cânones 

metodológicos usuais, de feição empirista e positivista, que selecionam na realidade social aquilo que 

cabe no método”, assim a pesquisa tradicional cultiva a neutralidade científica e afasta-se da prática, 

desta forma não atinge relevância social para as camadas populares que necessitam de profundas 

transformações sociais (BRANDÃO, 1982). Partindo desses pressupostos, a pesquisa ação e a 

pesquisa participante surgem como “metodologias alternativas” (DEMO, 2014, p. 229), expondo a 

ligação entre teoria e a prática. 

Porém, é possível que a “intervenção na realidade pode adquirir maior eficiência e eficácia, 

se embasada em pesquisa adequada”, ao proferir este pensamento Demo (2014, p. 235) se refere às 

capas atraentes, como ciência, neutralidade e participação, uma vez que, na pesquisa tradicional o 

cientista “estuda, mede, experimenta, sistematiza, explica, mas não se compromete” e depois se 

coloca como “isento, porque se teria afastado, por força do treino metódico” e por trás deste 

movimento está o “conservadorismo das ciências sociais”. 

Os métodos alternativos tais como: Pesquisa Ação (PA) e Pesquisa Participante (PP) 

possibilitam a interação entre pesquisador e pesquisados, dentro de ações coletivas, participativas e 

colaborativas com o intuito de esclarecer as preocupações individuais ou do grupo em situações 

sociais (KEMMIS; MCTAGGART, 1988). Assim, os tópicos a seguir abordam sobre o histórico das 

duas pesquisa, o campo de aplicação, bem como as singularidades e diferenças entre PA e PP. 

  

2 PESQUISA AÇÃO 
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A origem exata da pesquisa ação ainda é incerta segundo Tripp (2005), mas pesquisadores 

desta pesquisa, tais como: Kemmis e McTaggart (1988); Franco (2005); Miranda e Resende (2006); 

Thiollent e Colette (2014) atribuem o uso do termo por Kurt Lewin, no âmbito estadunidense (1946), 

no pós guerra, o qual empregou a pesquisa em inúmeras investigações comunitárias; e no final da 

década de 1960 aos dias atuais, o termo vem sendo empregado no contexto europeu, canadense, 

australiano e alemão. A PA foi utilizada em diversos contextos, acompanhada das vivências e das 

práticas de todos participantes (KEMMIS; MCTAGGART, 1988, p. 10). 

Essa miscelânea com relação ao uso do termo dificulta a definição do conceito com relação à 

Pesquisa Ação  (PA). Tripp (2005, p. 445) relata que “é difícil de definir a pesquisa-ação por duas 

razões interligadas: primeiro, é um processo tão natural que se apresenta, sob muitos aspectos, 

diferentes; e segundo, ela se desenvolveu de maneira diferente para diferentes aplicações”. Na 

atualidade, as releituras sobre a PA buscam se distinguir, mas as abordagens canadense e francesa 

estabelecem elos, tendo por principais teóricos René Barbier (2004) e André Morin (2004); na 

abordagem australiana destacam-se Wilfred Carr e Stephen Kemmis (1988). 

A PA tem por objetivo melhorar as práticas sociais e educativas, já que possui o caráter 

participativo e colaborativo, diante disso a “abordagem qualitativa nas ciências sociais terá seu 

conceito, justificativa e explicitação metodológica constituídos a partir de distintas vinculações 

teórico metodológicas” (MIRANDA; RESENDE, 2006, p. 514). Corroborando com a afirmação de 

Tripp (2005), onde a pesquisa ação se manifestará de diversas formas, dependendo da sua aplicação, 

e o contexto que está sendo aplicada a pesquisa, ela se molda ao pesquisador e aos pesquisados. 

Para Kurt Lewin a PA se define por ser um posicionamento realista da ação, que sempre vem 

seguida por uma reflexão autocrítica, objetiva e uma avaliação de resultados (PEREIRA, 2001), e das 

ações deliberadas de transformações da realidade, por meio do pesquisador. Pitano, Rosa e Daudt 

(2014) dizem que a pesquisa ação prioriza a “apreensão da realidade integradores entre os sujeitos 

participantes, sem separar quem pesquisa e quem é pesquisado”. 

Porém, algumas considerações sobre PA devem ser consideradas, uma vez que esta é uma 

estratégia metodológica da pesquisa social. Thiollent (2003, p. 16) descreve seis considerações sobre 

esse tipo de pesquisa:  
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a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação 

investigada; 

b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem pesquisados e das 

soluções a serem encaminhadas sob forma de ação concreta; 

c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação social e pelos 

problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação; 

d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os 

problemas da situação observada; 

e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a atividade 

intencional dos atores da situação; 

f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se aumentar o 

conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o ‘nível de consciência’ das pessoas e 

grupos considerados (THIOLLENT, 2003, p. 16). 

 

A PA é feita em grupo onde os partícipes podem aprender com suas próprias experiências, e 

a partir desta aprendizagem transformar o meio no qual ocorreu a intervenção da pesquisa, visto que, 

um dos objetivos da pesquisa é resolver ou esclarecer os problemas observados. E isso acontece por 

ser uma pesquisa com foco central no agir, e requer a participação de todos os interessados na ação 

planejada para mediar as alternativas no interior da situação investigada (THIOLLENT, 1992). 

Barbier (2004, p. 54) menciona que a PA “reconhece que o problema nasce, num contexto 

preciso de um grupo em crise. O pesquisador não provoca, mas constata-o, e seu papel consiste em 

ajudar a coletividade” e esta ajuda se pauta em considerar todos os “detalhes mais cruciais ligados 

aos problemas”, permitindo assim, uma “tomada de consciência dos atores do problema numa ação 

coletiva”. 

E esse conjunto de ações nos leva a compreender que apesar de “toda a boa pesquisa se 

defronte com os limites disciplinares, simplesmente porque a vida e o mundo em que vivemos não 

cabem nos limites de nossos esquemas metodológicos e disciplinares, por mais bem elaborados que 

sejam” (STRECK, 2013, p. 479). Na PA o pesquisador encontra flexibilidade para estruturar o 

esquema metodológico, segundo os hábitos, os costumes e a disciplina instituída no espaço geográfico 

a ser pesquisado. Conscientizar grupos ou indivíduos é tarefa árdua e os limites metodológicos 

tradicionais às vezes não conseguem alcançar esta subjetividade do comportamento, por melhor e 

mais estruturada que seja a metodologia. 

Kemmis e McTaggart (1988, p. 9) dizem que a 

 

pesquisa ação é uma forma de indagação introspectiva coletiva, empreendida por 

participantes em situações sociais com o objetivo de melhorar a racionalidade, e a justiça de 
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suas práticas sociais ou educativas, bem como sua compreensão dessas práticas e das 

situações em que estas ocorrem. Os grupo podem ser constituídos por professores, estudantes, 

diretores de colégios, padres, e outros membros da comunidade; por qualquer grupo que 

compartilha uma preocupação. 

 

Dentro do campo educacional a PA se aplica no desenvolvimento de planos de estudos, com 

ênfase na aprendizagem, no desenvolvimento profissional dos professores, ou para investigar a 

qualidade da merenda escolar. Outra diferença entre a pesquisa tradicional e a PA está na atuação dos 

investigados, a primeira vê os pesquisados como indivíduos passivos, que possuem armazenamento 

de informações, e esses sujeitos são considerados incapazes de perceberem os problemas que os 

cercam e de encontrarem soluções. Segundo Duarte e Barros (2010, p. 139) a pesquisa é exclusiva do 

pesquisador, uma vez que, “somente estes possuiriam capacidade de formular os problemas e de 

encontrar formas de os resolver” este posicionamento exclui a população investigada, e “os resultados 

da pesquisa ficam reservados aos pesquisadores”. 

Enquanto na PA a população é convidada para participar, ou melhor, é parte integrante de 

todo processo. Os partícipes neste tipo de pesquisa são conscientes dos problemas sociais da 

comunidades, e conhecem algumas soluções, assim tanto o pesquisador, como os pesquisados 

contribuem para a transformação social da realidade do contexto estudado. Diante disso, percebe-se 

que a PA é “uma arte de rigor clínico, desenvolvida coletivamente, com o objetivo de uma adaptação 

relativa de si ao mundo” (BARBIER, 2004, p. 67), ou seja, o indivíduo se vê como parte de um grupo, 

por meio do qual, pode se modificar, ou, contribuir para a mudança do outro. Morin (2004) 

complementa este pensamento ao dizer que há transformação recíproca da ação e do discurso. 

No campo da comunicação esta pesquisa foi aplicada como forma de melhorar os modos de 

comunicação dos grupos populares, porém, Duarte e Barros (2010, p. 139) salientam que “muitas das 

pesquisas realizadas na América Latina não tiveram ampla divulgação, o que limita o acesso ao 

conhecimento produzido”, outro dado importante salientado pelos autores é que a PP teve mais 

aplicação do que a PA no campo das Ciências da Comunicação. 

Mas Soares (2010) apresenta outra vertente sobre o campo da Comunicação e a PA, uma vez 

que, esta pesquisa permite de modo construtivo a participação dos grupos interessados em torno de 

diversas ações comunicativas, tais como: a criação de um jornal, espaço de lazer, transformação de 

uma política de informação ou o auto-registro audiovisual, nessas ações se caracteriza a 
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Educomunicação “como campo de pesquisa e ação comprometido com outra gestão e, por conta 

disso, se apresenta como forma de intervenção social” (SOARES, 2010, p.1). 

O caráter social, político e educativo da PA se encaixa dentro da perspectiva da 

Educomunicação, já que está direcionada para a transformação social. Segundo Shaun (2002) o 

campo da Educomunicação “caracteriza-se pelas atividades de intervenção política e social 

fundamentada na experiência e na formação crítica dos processos históricos, sempre voltadas para 

uma perspectiva de leitura crítica dos meios de comunicação” além de atuar no contexto do “ensino 

formal e não formal, nas empresas, nos meios de comunicação, nos movimentos populares, nas 

organizações não governamentais”. Podem se posicionar “junto a públicos diversos e específicos, de 

todas as faixas etárias e grupos sociais minoritários e/ou socialmente excluídos e estigmatizados” 

(SHAUN, 2002, p.82). A Comunicação Social se utiliza da PA para reforçar o caráter crítico e 

reflexivo, que ela proporciona aos pesquisadores e pesquisados.   

 

3 PESQUISA PARTICIPANTE 

 

A Pesquisa Participante (PP) em muitas literaturas é vista com muita semelhança à Pesquisa 

Ação (PA), mas Thiollent (1999, p. 83) relata que “existem vários tipos PP e diversos tipos de PA. 

Uma clara distinção é necessária. A PA é uma forma de PP, mas nem todas as PP são PA”. Essa 

definição nos leva a refletir quais são as diferenças entre as pesquisas alternativas? 

Na PP o foco está mais no pesquisador, do que no pesquisado, outro fator é a ausência de ação 

dentro dos grupos escolhidos, onde os grupos continuam as atividades diárias, comuns, sem ter 

objetivos específicos para trabalhar, em prol da pesquisa. Portanto, a PP tem um viés, dentro do 

contexto da pesquisa antropológica ou etnográfica, e a preocupação do pesquisador está em ter um 

certo relacionamento com o grupo pesquisado e minimizar a estranheza dentro do grupo. 

Desta forma, a PP “se preocupou sobretudo com o papel do investigador dentro da situação 

investigada e chegou a problematizar a relação pesquisador/pesquisado [...] e estabelecer a confiança 

e outras condições favoráveis” contribuindo para melhor captação de informação. Porém “os 

partidários da PP não concentraram suas preocupações em torno da relação entre investigação e ação 

dentro da situação considerada”. E esta relação que é “especificamente destacado em várias 
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concepções da PA. A PA não é apenas PP, é um tipo de pesquisa centrada na questão do agir” 

(THIOLLENT, 1999, p. 83). 

A inexistência da ação e do agir revela algumas das diferenças entre as pesquisas alternativas. 

Demo (2014, p. 231) diz que o “compromisso com a prática é o mesmo em ambas, ainda que 

pudéssemos inventar filigranas”, ou seja, as diferenças são mínimas entre uma e outra. Para Gil (2010, 

p. 43) a semelhança entre PP e PA está na interação com relação aos pesquisadores e o grupo 

envolvido na pesquisa. Mas, se diferem no “caráter emancipador da pesquisa-participante. Enquanto 

a pesquisa-ação supõe alguma forma de ação, que pode ser de caráter social, educativo, técnico ou 

outro” a pesquisa participante se fundamenta na “emancipação das pessoas ou das comunidade que a 

realizam”. 

Essas diferenças podem advir do construto em que as pesquisas foram elaboradas, uma vez 

que, a PA tem sua origem estadunidense, com embasamento sociológico, e a PP surgiu na América 

Latina, com a atenção voltada ao processo educacional dos trabalhadores rurais. As estratégias da PP 

tinham foco na conscientização crítica das pessoas envolvidas na comunidade. As ações educativa 

desta sofreu forte influência da alfabetização popular de Paulo Freire, “seu método de alfabetização 

a partir da leitura do alfabetizando de seu próprio contexto sócio-histórico é que proporcionou bases 

da pesquisa participante” (GIL, 2010, p. 43). 

Outro teórico de suma importância para a PP é Orlando Fals Borda, sociólogo  colombiano, o 

qual criou a metodologia  de Investigación Acción Participativa (IAP). A vertente sociológica 

instituída por Fals Borda nos anos de 1970 tinha compromisso com as lutas populares, e se 

posicionava contra o neocolonialismo e o imperialismo. Ele propôs a divisão entre “ciência 

dominante, que privilegiaria o sistema vigente, e a ciência popular” (op. cit. p. 43). Para Fals Borda 

o pesquisador deveria devolver os conhecimentos para a comunidade, onde efetivou o processo de 

investigação. Ele acreditava que “o saber acadêmico não tem razão de existir para si mesmo e nem é 

a única maneira de conhecer a realidade” por isso que a “criação de uma ciência popular, na qual as 

disciplinas não desaparecem, mas são integradas criticamente na matriz epistêmica do povo”. A 

interdisciplinaridade para o autor era crucial para o desenvolvimento crítico e reflexivo da 

comunidade investigada. Segundo Fals Borda (1982) a PP responde às necessidades das classes mais 

carentes, tais como: camponeses, indígenas, operários e agricultores, e “considera as suas aspirações 

e potencialidades de conhecer e agir. É a metodologia que procura incentivar o desenvolvimento 



 

109 
 

autônomo (autoconfiante) a partir das bases e uma relativa independência do exterior” (p. 43). Os 

percursos metodológicos da PP são constituídos por seis princípios: autenticidade e compromisso; 

antidogmatismo; restituição sistemática; feedback para os intelectuais orgânicos; ritmo e equilíbrio 

da ação-reflexão; ciência modesta e técnicas dialogais. 

Para Brandão e Borges (2007, p. 53) a PP “alinham-se em projetos de envolvimento e mútuo 

compromisso de ações sociais de vocação popular”. Sendo assim, as pessoas se colocam frente a 

frente com educadores, sociólogos, ONG’s, indígenas, operários, ou um camponês semialfabetizado. 

A neutralidade nas investigações científicas é algo complexo, já que o pesquisador ao elaborar a 

pesquisa vem carregado de comportamento tendencioso. Para Brandão e Borges (2007, p. 55) “não 

existe neutralidade científica em pesquisa alguma e, menos ainda, em investigações vinculadas a 

projetos de ação social”, dizem ainda que “realizar um trabalho de partilha na produção social de 

conhecimentos não significa o direito a pré-ideologizar partidariamente os pressupostos da 

investigação e a aplicação de seus resultados”. 

Os estudos voltados à PP dentro da comunicação social começaram no final da década de 

1980 e início de 1990, mas logo em seguida houve um descrédito. Provavelmente esse descrédito é 

fruto do fato de que a metodologia da PP “não tem sido amplamente apresentada e discutida nos 

manuais e em outras obras que se ocupam de métodos e técnicas de pesquisa no Brasil, o que dificulta 

o conhecimento sobre suas potencialidades, métodos e limitações” (PERUZZO, 2003, p. 1). A PP 

pode ser aplicada em várias áreas do conhecimento, como a educação, a antropologia, a sociologia, a 

administração, o serviço social, e a comunicação social. Porém, as orientações sobre o uso e 

aplicabilidade deste método é pouco difundido nos livros ou artigos científicos. 

A PP consiste na “presença constante do observador no ambiente investigado para que ele 

possa ‘ver as coisas de dentro’; o investigador compartilha de modo consistente e sistematizado das 

atividades do grupo ou do contexto que está sendo estudado, ou seja, ele se envolve nas atividades, 

além de compartilhar ‘interesses e fatos’” porém há autores, tais como: Mead e Kluckholn “que 

chegam a falar na necessidade do pesquisador ‘assumir o papel do outro’ para poder atingir ‘o sentido 

de suas  ações’” (HAGUETE, 1990, p.63). Essa pesquisa possui traços etnográficos na sua concepção, 

principalmente quando o autor sugere ao pesquisador se colocar no lugar do outro, como forma de 

apreender o sentido das ações a partir da vivência. 
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No campo da Comunicação Social os pesquisadores desejam mais do que apenas denunciar e 

informar, almejam agir, querem “extrapolar os muros da universidade e do debate puramente abstrato 

para o chão dos acontecimentos sociais que envolviam a criação de alternativas comunicacionais nas 

classes populares”. Diante disso, o pensamento era de “não se fazer pesquisa pela pesquisa, mas de 

fazer uma pesquisa que pudesse contribuir no processo de mudança social” (PERUZZO, 2003, p. 7). 

Para Marcela Gajardo (1999, p.16) “não existe uma única maneira de definir estas atividades”, 

algumas dessas práticas aparecem como método de ação ou processos de aprendizagem. Sendo assim, 

as pesquisas no campo da comunicação tendem a acompanhar as atividades relacionadas ao objeto, 

ou seja, ao estudar o jornal dentro de uma determinada escola, o pesquisador não precisa ser aluno 

deste ambiente educacional, mas deve fazer parte das atividades inseridas no contexto escolar. 

Segundo Duarte e Barros (2010, p. 137) a PP “pode se originar do interesse do investigador ou de um 

grupo que objetiva conhecer melhor seus processos de comunicação”. Quanto ao uso de métodos na 

PP “é muito rica e sem fim previsível” (op. cit., p. 139) e transforma a relação sujeito-objeto. 

Sobre a relação sujeito-objeto Paulo Freire (1982, p. 35) relata que “se minha opção é 

libertadora, se a realidade se dá a mim não como algo parado, imobilizado, posto aí, mas na relação 

dinâmica entre objetividade e subjetividade” já que “não posso reduzir os grupos populares a meros 

objetos de minha pesquisa”. A posição de Paulo Freire contrapõe a neutralidade da ciência, onde o 

conhecimento objetivo, se dá por meio dos procedimentos, e seguem uma técnica controlada, seja em 

laboratórios, ou por outros instrumentos baseados em estatísticas, índices, ou cálculos matemáticos, 

ou mesmo a análise documental. O conhecimento objetivo, “atual e rigoroso não tolera a interferência 

dos valores humanos ou religiosos” Duarte e Barros (2010, p. 141) daí surge a dicotomia sujeito-

objeto. 

O tempo de permanência no campo é indeterminado, e a pesquisa não engessa o período 

dentro dos pressupostos metodológicos, o investigador é quem analisa e verifica o tempo suficiente 

para os estudos e as intervenções. Portanto, a PP se concretiza na coleta de análise de dados primários 

empíricos, a integração entre pesquisador, e o grupo investigado depende a captação adequada dos 

dados. Por se isentar dos dados mensuráveis, a pesquisa implica menos controle por parte do 

pesquisador, mas exige deste capacidade para captar, compreender, interpretar e analisar o fenômeno. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para analisar a aplicabilidade da PA e PP no campo da Comunicação, foram coletados as 

informações em três bases de dados: Periódicos da Capes, Google Acadêmico e Scielo As pesquisas 

efetuadas nessas bases tiveram os seguintes critérios de recuperação de informação: utilizou-se o 

termo pesquisa ação na primeira busca, e na segunda com o termo pesquisa participante, sendo 

efetuada em três momentos. Na primeira pesquisa buscou-se os seguintes campos: título, assunto e 

autor, em todos os idiomas, e seleção de todos os anos. No segundo momento permaneceu os 

primeiros campos, e filtrou o idioma - português - e ao período - entre 2000 a 2018. Para o terceiro 

momento a seleção dos campos de pesquisa foram: titulo e autor, idioma português, período entre 

2000 a 2018, e no assunto restringiu aos artigos publicados dentro da comunicação. Verifique os 

dados no Quadro 1. 

  

Quadro 1 - Relatório das publicações sobre Pesquisa ação e Pesquisa Participante 

PESQUISA AÇÃO 

Base de 

dados 

Campos  - título, todos 

os assunto, autor, e 

todos idiomas, todos os 

períodos 

B - Campo - título, 

assunto todos, autor, 

idioma português, 

período entre 2000 a 

2018 

C - Campo - título, 

autor, idioma 

português, de 2000 a 

2018, assunto: 

comunicação 

Comparação em % 

entre as colunas B e C 

Capes 26.440 11.107 76 0,68% 

Google 

acadêmico 

1.240.000 868.000 127 0,015% 

Scielo 57.245 3.679 138 3,75% 

PESQUISA PARTICIPANTE 

Capes 14.311 5.917 44 0,74% 

Google 

acadêmico 

118.000 87.200 67 0,07% 

Scielo 1.088 271 1 0,36% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme os dados expostos no Quadro 1, as publicações contendo o termo Pesquisa Ação 

em nível geral, ou seja, em todas as áreas das ciências, são maioria em todas as bases de dados, ao 
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alterar o filtro, com relação ao idioma e período, houve redução nas publicações, mas está relacionada 

à restrição temporal. Porém, ao utilizar os mesmos critérios de busca, alterando apenas o assunto – 

comunicação – o número de publicações cai drasticamente. 

Na base de dados do Google Acadêmico a diferença é considerável, já que dentro do âmbito 

geral das ciências as publicações chegam a 1.240.000 (um milhão e duzentos e quarenta mil) itens, 

mas dentro da Comunicação, esse número cai para 127 itens publicados, ou seja, isto nos leva a refletir 

que a Comunicação se abstém do uso deste tipo de pesquisa. Com relação a PP as diferenças também 

são exorbitantes, mas ainda assim, revela um percentual menor, comparado com a PA. 

Apesar do grande número de publicações dentro das Ciências, na Comunicação em específico, 

tanto na PA, como na PP a aplicação deste método é restrito. E isso pode ser verificado no Quadro 1, 

onde a PP no âmbito geral recuperou 1.088 publicações e apenas 1 (uma) publicação com enfoque 

dentro da Comunicação. E isso, advém das críticas com relação às pesquisas. Martins e Theóphilo 

(2009, p. 74) descrevem cinco críticas mais comum sobre PA: 1. Uma pesquisa com pouca ação, ou 

ação com pouca pesquisa; 2. Pouco rigor científico, e limita sua contribuição ao corpo do 

conhecimento; 3. Aborda problemas complexos que pode alterar antes da conclusão da pesquisa; 4. 

Dificuldades e entraves em estruturas burocráticas e pouco democráticas; 5. O desnível de 

escolaridade entre os atores, dificulta a comunicação e entendimento em todas as fases da pesquisa a 

todos os partícipes. 

O baixo índice de publicações dentro da Comunicação Social, empregando a PA ou a PP, pode 

ter elo com as críticas apresentadas por Martins e Theóphilo (2009), ou porque essas pesquisas 

alternativas são mais utilizadas nas pesquisas educacionais, ou de cunho sociológico e antropológico. 

Diante desses fatos, pode-se dizer que as pesquisas são desenvolvidas em sua maioria dentro dos 

pressupostos metodológicos tradicionais, e no campo da comunicação social não é diferente, as 

pesquisas são realizadas a partir da perspectiva empirista convencional. O uso das pesquisas 

alternativas ainda é restrito, e os poucos itens recuperados nas bases de dados está associado à 

Educomunicação, ou seja, pesquisas dentro da Ciência da Comunicação, mas com perspectivas 

educacionais. 

A partir dos referenciais teóricos foi possível levantar as diferenças entre as pesquisas, e a 

primeira delas é a aplicabilidade de ações dentro do contexto pesquisado e a flexibilidade da PA em 

permitir que a pesquisa se molde ao pesquisador e pesquisado. Enquanto a PP se abnega a desenvolver 
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ações, e promove a interação com o grupo, tendo neste comportamento a ferramenta necessária para 

a coleta de dados, uma vez que, consegue a confiança dos envolvidos na pesquisa. Porém, a PP é mais 

utilizada dentro da Comunicação, do que a PA. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este trabalho buscou descrever os principais conceitos sobre as pesquisas alternativas - PA e 

PP - além de pontuar algumas diferenças entre as citadas pesquisas. Esse tipo de pesquisa, de certa 

forma é rejeitada, devido a sua cientificidade, mas Thiollent (1999, p. 87) revela que do “ponto de 

vista científico a PA não nos parece menos exigente do que outros procedimentos e, sem dúvida exige 

muito mais disciplina intelectual do que os pacotes de perguntas da comum pesquisa de opinião”, a 

partir deste comentário percebe-se que há uma rivalidade entre os pressupostos metodológicos 

alternativos e tradicionais. 

Percebe-se que a aplicabilidade da PA e PP na área da Comunicação está associada à 

Educomunicação, e dentro do campo da educação e da comunicação, tanto a PA, como a PP exige do 

pesquisador muita dedicação e domínio das questões práticas e teóricas. Os estudos que envolvem 

ação exploram comportamentos, que podem ser conscientes, ou não, todavia os aspectos simbólicos 

estão tanto no campo educativo, como no comunicativo. 

A partir dos conceitos exposto sobre as pesquisas alternativas pode-se dizer que elas não 

surgiram para substituir as pesquisas tradicionais, mas para investigar e produzir novas formas de 

conhecimentos sociais e novos relacionamentos entre pesquisador e pesquisado. Conclui-se que a 

usabilidade da PA e PP dentro da comunicação é restrita devido às críticas, já que consideram o 

campo pesquisador por essas pesquisas complexo e dinâmica, o qual pode ser alterado antes mesmo 

da pesquisa ser finalizada. E pela pouca disseminação e informação sobre essas pesquisas dentro do 

campo da Comunicação. 

 

APPLICABILITY OF ACTION RESEARCH AND PARTICIPATING RESEARCH IN THE 

FIELD OF COMMUNICATION 

 

ABSTRACT 
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Describes the basics of action research and participant research. It aims to expose the knowledge 

produced on the action research, to point out the differences between research action and participant 

research, to collect and organize data on the two forms of research and to understand the applicability 

of action research and participant research in the scope of Communication Science. In order to carry 

out this analysis, the information was collected in three databases: Periódicos da Capes, Google 

Acadêmico and Scielo. The research carried out in these databases had the following information 

retrieval criteria: the term search action was used in the first search, and in the second with the term 

research participant, it was carried out in three moments. The following fields were searched: title, 

subject and author, in all languages, and selection of each year. In the second moment, the first fields 

remained, and it filtered the language - Portuguese - and the period - between 2000 and 2018. For the 

third moment the selection of the fields of research were: title and author, Portuguese language, period 

between 2000 and 2018, and in the subject restricted to articles published within the communication. 

The results demonstrated that the use of these alternative researches is scarce within the 

Communication and the applicability of PA and PP in this area is associated with Educommunication 

and require the researcher to dedicate and master practical and theoretical issues. It is concluded that 

the usability of PA and PP within the communication is restricted due to the criticism, since they 

consider the field searched by these complex and dynamic searches, which can be altered even before 

the research is finished. And because of the lack of dissemination and information about these 

research in the field of Communication. 

 

Keywords: Alternative research. Communication. Methodology. 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar a percepção dos profissionais de Relações 

Públicas de Goiânia sobre o lobby. Esta atividade foi há pouco tempo reconhecida como ocupação 

pelo Ministério do Trabalho brasileiro. A pesquisa foi realizada através de uma entrevista qualitativa 

do tipo exploratória, com coleta de dados que se deu por meio de entrevistas com perguntas de 

múltipla escolha, dicotômicas e abertas, realizada entre os meses de agosto e setembro de 2018, com 

13 profissionais de Relações Públicas atuantes no mercado de trabalho. Os dados coletados foram 

tratados pelo software Iramuteq e analisados a partir da Análise Descritiva e de Similitude. Esta 

pesquisa se fundamentou nas contribuições teóricas de autores que versam sobre Comunicação 

Política, Relações Públicas e lobby, a partir das reflexões de Bobbio (1998), Pinho (2008), Kunsch 

(2003), Mancuso (2013; 2016; 2018), Gozetto (2005; 2013; 2016; 2018) e Aragão (1994). Nesta 

perspectiva, busca-se compreender as imbricações teóricas e práticas entre lobby e Relações Públicas, 

tendo em vista que ambas em seus pontos comuns exercem funções como mediadoras de 

relacionamentos. Ademais, esta investigação aponta a necessidade de ampliação das discussões sobre 

o lobby na formação dos profissionais de Relações Públicas, passível de ser considerada como área 

de atuação destes profissionais. 

 

Palavras-chave: Lobby. Relações Públicas. Grupos de Pressão. Comunicação. Influência 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O lobby no Brasil nem sempre é considerado como disciplina nos currículos de formação dos 

profissionais de Relações Públicas. Essa inércia é constatada mediante a pouca literatura produzida 

sobre o assunto no país, ocasionando uma espécie de imagem negativa ou pejorativa, que também é 
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condicionada pela construção social e midiática, que exerce uma influência direta na formação da 

opinião pública a cerca do assunto.  

A deturpação do termo lobby ou lobbying perante a sociedade é constantemente assimilada às 

práticas ilícitas, como tráfico de influência e corrupção, considerado como um dos motivos para 

fazendo com que ocorra a desvinculação da profissão de Relações Públicas no âmbito das áreas que 

atuam na atividade de lobby. 

Em estudo elaborado por Santos e Resende (2006), com apoio da Associação Brasileira de 

Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), fica evidente que dentre os profissionais que 

trabalham com lobby no Brasil, há uma preferência pelo uso de outros termos, como profissionais de 

Relações Governamentais, Relações Institucionais e Advocacy, considerando, que o termo lobista, 

muitas vezes, está associado a escândalos de corrupção. 

Recentemente a mídia brasileira começou a tratar os agentes que infringiram as leis como 

“operadores de propina”, o que pode contribuir para uma melhor diferenciação entre aqueles que 

agem conforme a lei e outros que buscam tirar vantagem e ultrapassam os limites éticos. Contudo, o 

lobby é na verdade um instrumento preponderante para o bom andamento da democracia, pois faz 

com que os anseios e interesses dos diversos grupos de pressão da sociedade possam ser percebidos 

por quem tem o poder de tomar as decisões no poder público (informação verbal).  

Thomas (2004, p. 6) adotado para o termo lobbying como sendo “a interação de um grupo ou 

interesses com tomadores de decisão, direta ou indiretamente, que tem visão de influenciar a política 

atual ou criar uma relação condutiva para moldar uma future política para benefício de seu grupo ou 

interesse”. O autor também traz a definição de grupo de interesse, que afirma ser “uma associação de 

indivíduos ou organizações ou uma instituição pública ou privada que, com base em uma ou mais 

preocupações compartilhadas, tentam influenciar a política pública em seu favor” (THOMAS, 2004, 

p. 4). 

Já nos Estados Unidos, para evitar o uso termo lobby ou lobbying é comum utilizar o termo 

“Advocacy”, sendo qualquer ação de defesa de argumentar, fazer recomendações e outras ações, 

inclusive lobbying em prol de uma causa. A partir desta perspectiva, pode-se entender que o lobby é 

uma estratégia de Advocacy, a qual compreende outras formas de estratégia que incluem as ações de 

comunicação (paid media, earned media, por exemplo). 
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Griffin e Thurber (2015, p. 42) defendem que os esforços de Advocacy surgem “em resposta 

à crise de uma ameaça política iminente quanto como resultado da visão, liderança e 

comprometimento de indivíduos ou organizações específicas para afetar a direção de uma política 

pública”.  

Autores como Lodi (1986), Aragão (1994) e Ferreira (2006), evidenciam a atuação do 

profissional de Relações Públicas no âmbito da atividade de lobby, estabelecendo um paralelo entre 

quais profissões podem exercer a função de lobista dentro de uma organização, demonstrando os 

pontos em comuns das atividades, como a comunicação e a mediação de interesse. 

Deste modo, entende-se que atividade de lobby está presente dentro do leque de possíveis 

atuações de um profissional de Relações Públicas.  Há uma relação direta entre as áreas, ambas em 

seus pontos de convergência, exercem as funções como mediadores de relacionamentos, 

transmissores de informação e comunicadores. Muitas ações de defesa de interesse exigem 

capacidades especializadas de um profissional de Relações Públicas, a exemplo: Estratégias de 

comunicação de mídias sociais, relação com imprensa, mobilização da opinião pública e o acesso 

institucional. 

Lodi (1986) afirma que é preciso definir as Relações Públicas e o lobby para que não sejam 

enxergadas como sinônimos, pois a área de Relações Públicas é conhecida por compreender os 

diversos públicos que constituem a sociedade, um dos quais é o poder político, enquanto que o lobby, 

geralmente, estaria restrito a influenciar as decisões no poder público. 

A partir desta compreensão, considerando o lobby como um possível campo de atuação 

profissional dos Relações Públicas, e observando a importância do papel da comunicação para 

influenciar a opinião pública e dentre outras estratégias que  ofereçam suporte a suas causas, esta 

pesquisa norteia-se a partir da seguinte indagação: "O que pensam os profissionais de Relações 

Públicas sobre o lobby?”. 

Sendo assim, o presente artigo tem por finalidade compreender o olhar dos profissionais de 

Relações Públicas sobre a atividade de lobby, considerando suas imbricações teóricas e práticas, 

justificado pela possibilidade de ampliação das discussões sobre as similaridades entre as duas áreas.  
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2 COMUNICAÇÃO POLÍTICA E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

Ao tratar de comunicação política, Bobbio (1998) afirma que esta relação está implícita em 

qualquer forma de relação humana. Nos sistemas políticos atuais, a comunicação política faz uso dos 

meios de comunicação de massa e do seu potencial em transmitir mensagens com frequência e 

instantaneidade, em que as características dos novos modelos de comunicação se tornam fatores 

determinantes para a construção do comportamento da opinião pública. Portanto, ocasionando 

diretamente no tipo de pressão que será realizada pela opinião pública sob as estruturas decisórias do 

sistema político. (BOBBIO, 1998). 

A partir das proposições de Bobbio (1998) e considerando o papel das Relações Públicas, 

percebe-se que seu surgimento está atrelado em um contexto sociológico diretamente ligado ao 

fenômeno da opinião pública. Reafirma-se assim, o papel participativo da população em uma 

sociedade democrática, nas quais os diversos grupos da sociedade podem vir a ter seus interesses 

representados em um processo político. Neste sentido, as Relações Públicas evidenciam sua 

viabilidade a partir da consolidação da sociedade civil, a qual busca satisfazer seus anseios, trazendo 

discussões essenciais para resolução de conflitos e problemas públicos, sociais, econômicos e 

culturais de uma sociedade. (PINHO, 2008). 

Para Pinho (2008) as Relações Públicas surgem em um dos contextos políticos de resolução 

de conflitos e disputas pelo apoio e conquista da opinião pública. Esses conflitos correspondem a luta 

de classes ocorridas nos Estados Unidos no final do século XIX, em que de um lado estava o 

monopólio das empresas formado por grandes nomes como Vanderbilt, Rockfeller e JP Morgan, e de 

outro as organizações trabalhistas e sindicais. Nesse contexto, foram geradas diversas estratégias, 

como por exemplo, as estratégias comunicacionais para mobilizar a opinião pública, com a finalidade 

de conseguir apoio aos interesses e às causas, o que ocasionou a necessidade de profissionais 

especializados nesse assunto. 

Um dos principais expoentes das Relações Públicas foi Ivy Lee, considerado pioneiro na 

prestação deste tipo de serviço. Formado em jornalismo e publicidade, Lee consolidou o papel das 

Relações Públicas, apresentando a atividade como uma maneira das instituições se relacionarem com 

seus diversos públicos, por meio de estratégias comunicacionais e de imprensa. Lee fundou em 1916, 
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a Lee & Harris & Lee, primeira empresa de consultoria de Relações Públicas. Sua história está 

diretamente ligada à representatividade de poderosos capitalistas da época (PINHO, 2008). 

Posteriormente, a atividade foi introduzida no âmbito governamental, momento em que o 

governo americano percebeu a necessidade de comunicar e relacionar com uma sociedade cada vez 

mais crítica e organizada, sob a forma de grupos de pressão que se articulavam e se organizavam para 

participar ativamente do processo político. Essa característica das Relações Públicas fica marcada no 

período do governo Roosevelt (1933-1945), em que grupos de pressões faziam lobby no Congresso 

por meio da mídia, com o intuito de conseguir alcançar seus anseios, mobilizando a opinião pública 

ao seu favor (PINHO, 2008). 

Grunig (2009) salienta que esse caráter político e mediador das Relações Públicas decorre de 

sua construção histórica. Para o autor (2009), essa profissão emergiu da necessidade de especializar 

a gestão dos conflitos, com a utilização de ferramentas comunicacionais, o que evidencia o potencial 

estratégico da profissão de Relações Públicas, por exercer a função de gerir o relacionamento de 

forma sistemática entre as organizações e seus variados públicos heterogêneos, sejam; consumidores, 

investidores, fornecedores, grupos de pressão e governo. 

No Brasil, Machado, Antunes e Monteiro (2007), afirmam que a introjeção das Relações 

Públicas foi atrelada aos governos do regime militar, que muito se utilizou das práticas da profissão 

e da comunicação, tendo como principal intuito, o de construir uma boa imagem do regime para a 

população. A profissão foi regulamentada no Brasil em 1967, sendo um dos primeiros países do 

mundo a regulamentar as Relações Públicas como profissão. O Conselho Federal de Profissionais de 

Relações Públicas (CONFERP) define a profissão como sendo: 

 

[...] mais que uma profissão e um conjunto de atividades ou escolha de formação. As 

Relações Públicas privilegiam a multidisciplinaridade, a visão holística da comunicação e o 

entendimento de que as organizações constituem-se de relacionamentos que demandam, 

sempre, aprimoramento e gestão. As relações com o público interno, imprensa, comunidade, 

governamentais, agências reguladoras, investidores, consumidores, são funções que a 

formação em Relações Públicas sempre privilegiou com vistas à tão desejada “cidadania 

corporativa” (CONFERP 2018). 

 

A pesquisadora Margarida K. Kunsch (2003), referência nos estudos sobre as Relações 

Públicas no Brasil, afirma que ao exercer a função política, os relações públicas lidam basicamente 
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com as relações de poder dentro das organizações, mediando e controlando conflitos sociais, 

problemas e no gerenciamento de crises que ocorrem no ambiente em que atuam. Ao fazer isso, lidam 

com negociações, estratégias de comunicação e ações concretas, visando encontrar soluções que 

possam ocorrer entre a organização e os seus públicos, no qual um deles é o poder político.  

Em suma, as Relações Públicas está historicamente ligada à resolução de conflitos, mediações 

de interesses, gestão de crises e mobilização da opinião pública, o que reverbera o caráter político, 

estratégico e multifacetado da profissão. Sendo assim, o profissional da área pode assumir nas 

organizações uma posição política e estratégica, utilizando como principal arma a comunicação, com 

o objetivo de se relacionar com os públicos específicos, o que o torna apto para defender interesses 

de organizações públicas ou privadas, diante de variados públicos. 

 

2.1 O Lobby nas Práticas Sociais 

Oriunda do inglês, a palavra lobby tem sua origem vinculada a um fato histórico em que o 

Presidente dos Estados Unidos Ulysses S. Grant, encontrava peticionários no lobby (hall de entrada) 

do Hotel Williards, os quais solicitavam favores legislativos. Cabe lembrar que os grandes salões de 

entrada dos hotéis eram usados para a socialização e no caso do Presidente Grant, para tomar uísque 

e fumar seus charutos. Esses peticionários sabiam onde encontrar o presidente para relatar suas 

demandas e interesses. 

No decorrer do tempo, essa prática de Washington tornou-se comum, frequentados por 

políticos e pessoas influentes, como um espaço de acesso aos tomadores de decisões. Assim, esses 

lugares se consolidaram como um espaço privilegiado para barganhar e influenciar decisões políticas 

(MANCUSO; GOZETTO, 2013).  

Thomas (2004), Mancuso e Gozetto (2018) afirmam que o lobby está relacionado com a defesa 

de interesses junto a quem pode tomar a decisão, ou seja, o tomador de decisão, como por exemplo, 

uma mãe, que tem o poder de decidir sobre o horário em que seu filho irá dormir, ou quando um aluno 

visa influenciar o professor para que aumente a sua nota.  

Aragão (1994) afirma que a partir do momento em que o Estado se estrutura e interfere na 

vida privada e política dos cidadãos - seja regulamentando as atividades sociais, econômicas e 

infraestruturas - o esse excesso de normas burocráticas e taxas faz com que diversos grupos da 
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sociedade comecem a atuar como atores políticos, se organizando e se estruturando para influenciar 

na produção de políticas públicas.  

Deste modo, isso garante maior eficácia e influência diante dos indivíduos que detêm o poder 

político. Para Aragão (1994), essa atuação que os grupos de pressão praticam nos poderes legislativo, 

executivo, judiciário e em partidos políticos para defender seus interesses é chamada de lobby.  

Sendo assim, o lobby trata de um instrumento democrático de defesa de interesses, que media 

as relações entre os diversos grupos de pressão da sociedade e os detentores do poder por eles eleitos, 

transmitindo seus interesse e desejos aos ocupantes dos poderes Legislativo e Executivo, em todas as 

esferas governamentais, sejam elas municipal, estadual ou federal (FERREIRA, 2006). 

No cenário brasileiro, existe um amparo constitucional para a formação de grupos de pressão, 

com base no ao art. 5º, inciso XVII e XVIII da Constituição brasileira, que assegura a ampla liberdade 

de associação para fins lícitos (ARAGÃO, 1994).  Portanto, é um direito de pessoas físicas, 

instituições, empresas, grupos da sociedade e movimentos sociais de assegurar seus interesses diante 

do poder público.  

Gozetto (2005) afirma que a atividade de lobbying abarca diversas ações, quais sejam; a 

produção de pesquisas, estratégias direcionadas à interesses dos representados, assim como as 

formulações de propostas políticas, que diante dessas circunstâncias buscam por atores chaves nas 

mobilizações das bases e coletas de informações. Para autor (2005) as: 

 

[...] principais estratégias de atuação dos grupos de pressão brasileiros são: a) identificação 

do problema e do objetivo pretendido pelo cliente; b) construção e compreensão do cenário 

político brasileiro atual; c) monitoramento legislativo ou tracking; d) análise do 

monitoramento legislativo; e) monitoramento político; f) criação da estratégia de ação, que 

consiste em identificar como resolver o problema do cliente, apresentando uma proposição, 

projeto de lei ou emenda; traçar uma estratégia de comunicação, marcando audiências, 

levando os tomadores de decisão a eventos educacionais ou visitas às instalações do cliente; 

apresentando informação imparcial e confiável, baseada em estudos acadêmicos e pareceres 

técnicos e g) execução do corpo-a-corpo, estágio em que o lobista e seu cliente devem 

procurar os aliados e inimigos de seu interesse, a fim de convencer os a contribuir para o 

alcance do fim pretendido (GOZETTO, 2005, p. 2). 

 

No Brasil, o lobby não é uma atividade regulamentada. Gozetto (2005) reitera que a 

modificação dessa imagem pela mídia e, posteriormente, a regulamentação contribuiria imensamente 
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para a transparência no processo político, pois o lobby se trata de um instrumento de contenção da 

corrupção (GOZETTO, 2005). 

O lobby já esteve mais presente no âmbito das Relações Públicas. O VII Congresso Brasileiro 

de Relações Públicas, realizado em Brasília em 1982, contou com participações internacionais de 

especialistas, entre eles Phillip Kotler, que evidenciou a utilidade profissional do lobbying no âmbito 

das Relações Públicas. Na época, os profissionais de Relações Públicas reivindicavam a destinação 

de uma parcela do mercado no exercício das atividades profissionais como lobistas (ARAGÃO, 1994; 

GOZETTO, 2005). 

A atividade de lobby é identificada como sendo praticadas por profissionais de Relações 

Públicas, jornalistas, assessores parlamentares e profissionais liberais, que representam o interesse de 

organizações, setores e instituições privadas e públicas, que usam de estratégias para influenciar de 

maneira ilícita e transparente os decisores políticos, sendo impactada por leis e a justiça por qualquer 

ato que ultrapasse as fronteiras da atividade de lobby. (GOZETTO apud BONIN, 2005). 

Sendo assim, o lobby surge da necessidade de interação de grupos de interesses nas tomadas 

de decisões governamentais. O esforço em convencer e influenciar os tomadores de decisões tem 

como intuito de defender os interesses desses grupos frente à produção de políticas públicas que 

possam impactá-los positivamente ou negativamente. Contudo, O considera-se o lobby como um 

mecanismo que traz transparência e accountability a democracia, passível de estimular a participação 

da sociedade no processo de formulação das leis. 

 

3 MÉTODOS, PROCEDIMENTOS E AMOSTRA  

 

Para Ens (2006) são os procedimentos metodológicos que irão direcionar os caminhos a serem 

percorridos pelo pesquisador, para conseguir responder à pergunta proposta em seu estudo. Deste 

modo, essa pesquisa norteou-se a partir da seguinte questão problema: "O que pensam os 

profissionais de Relações Públicas sobre o lobby?”. A partir desta pergunta, propõem-se uma 

pesquisa qualitativa do tipo exploratória, com coleta de dados realizada entre agosto e setembro de 

2018, tendo o público-alvo composto por profissionais de Relações Públicas que atuam no município 

de Goiânia/GO.  
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A técnica de amostragem utilizada foi a não probabilística por conveniência, que contou com 

13 profissionais de Relações Públicas, todos atuantes no município de Goiânia-Goiás. A coleta de 

dados foi realizada por meio de entrevistas, com roteiro semiestruturado, que segundo Boni e 

Quaresma (2005) combinam perguntas fechadas e abertas, a fim de conseguir que os entrevistados 

possam discorrer sobre o tema em questão.  

O roteiro semiestruturado para as entrevistas foi composta por 16 perguntas, com o intuito de 

evidenciar o perfil demográfico e a percepção dos profissionais de Relações Públicas sobre lobby. No 

Quadro 1 estão descritas as perguntas do roteiro: 

 

Quadro 1 – Perguntas da Pesquisa  

Questões Tipos de Respostas 

1- Qual seu sexo? 

Demográficas 

2- Em que Estado/Cidade você atua? 

3- Qual sua Cor/Etnia? 

4- Qual seu Estado civil? 

5- Qual sua escolaridade? 

6- Qual é a sua formação acadêmica? 

7- Você está trabalhando no momento? Em que área? 

8- Quando se fala em lobby, quais as 3 (três) primeiras palavras que vêm a sua 

mente? Você poderia citá-las em ordem de importância? 

Quanto a percepção dos 

profissionais sobre o 

lobby 

9- O que você entende por lobby? 

10- De acordo com o seu entendimento, o que faz uma pessoa que trabalha com 

lobby? 

11- Você sabia que recentemente o lobby foi reconhecido como uma ocupação no 

Brasil? 

12- Você saberia descrever ao menos 02 (duas) semelhanças/diferenças entre lobby e 

Relações Públicas? 

13- Em sua carreira, você lembra de ter exercido o lobby em algum momento? Por 

quê? 

14- Existem muitos questionamentos sobre os benefícios e os malefícios do lobby. 

Você acredita que o lobby é um mecanismo de transparência ou considera como um 

fator prejudicial à democracia? Por quê? 
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15- No Brasil, tem-se a prática de relacionar lobby e corrupção como sinônimos. 

Qual é a sua opinião sobre isso? 

16- Você considera que pessoas físicas, instituições, empresas e movimentos sociais 

devem assegurar seus interesses diante do poder público? Por quê? 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018 

 

Os dados coletados foram tratados no software Iramuteq 0.7 alpha 02, e a análise dos dados a 

partir da Análise Descritiva e de Similitude. Pereira (2001) aponta que a Análise de Similitude visa 

encontrar a similaridade entre os discursos, e tem por base uma teoria matemática, a Teoria dos 

Grafos, que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto.  

O método proporciona a identificação das relações das diversas realidades linguísticas e outra 

que ocorrem com ela no mesmo contexto, o que permite verificar as conectividades entre as palavras, 

formando um corpus textual próprio para o objeto de estudo, produzindo a imagem das palavras 

dividas em vários metassistemas. Esse método necessita de um tratamento prévio dos dados, a 

exemplo a classificação em vários grupos, para que assim, seja capaz a verificação da similaridade 

entre os componentes que formam a Árvore Máxima de Palavras. 

 

4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Análise Descritiva dos Dados  

Com o objetivo de descrever o perfil demográfico dos profissionais de Relações Públicas 

participantes da pesquisa, elege-se a Análise Descritiva dos dados. Deste modo, as respostas 

consideradas relevantes para a compreensão dos resultados são descritas de acordo com os dados 

coletados. 

Dos 13 entrevistados 2 (15,4%) são do sexo masculino e 11 (84,6%) do sexo feminino, dos 

quais 7 (53,9%) declararam-se brancos(as), 4 (30,8%) pardos(as) e 2 (15,4%) negros(as).  Dos 13 

entrevistados, 12 declararam serem solteiros, enquanto 1 respondeu a opção “outros”.  

Dos 13 entrevistados todos declararam ter o ensino superior completo, dos quais 6 

responderam ter pós-graduação (especialização) completa, 3 pós-graduação (especialização) 
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incompleta e 3 pós-graduação (especialização) em andamento. Os 13 declararam ter formação 

acadêmica em Relações Públicas. Diante disso, quando questionados sobre a atuação profissional 

atual, todos responderam que estão trabalhando. A Tabela 1 sintetiza as respostas sobre a área de 

atuação dos entrevistados. 

 

Tabela 1 – Área de atuação dos profissionais de Relações Públicas 

Área de atuação Quantidade de Pessoas Porcentagem (%) 

Gestor de Marketing 1 7,7% 

Governamental 1 7,7% 

Marketing Inbound 1 7,7% 

Relações Públicas 3 23,1% 

Marketing 2 15,4% 

Comunicação Interna 1 7,7% 

Assessoria da Comunicação 3 23,1% 

Marketing Digital 1 7,7% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 

 

4.2 Análise de Similitude a partir da Árvore Máxima de Palavras  

A fim de compreender a percepção dos profissionais de Relações Públicas de Goiânia-GO 

sobre lobby, o corpus de análise das entrevistas foi processado no software Iramuteq, que possibilita 

evidenciar ligações correspondentes de palavras captadas do corpus textual, além de formular 

agrupamentos de palavras relacionados a esse corpus, para qual, nesta fase da pesquisa considerou-

se a Análise de Similitude a partir do grafo denominado Árvore Máxima de Palavras, conforme 

apresenta a Figura 1.    
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Figura 1 – Árvore Máxima de Palavras 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

A figura é formada por um “núcleo”, formado a partir da palavra “lobby”, qual possui 

conexões com quatro outros metassitemas, “Acreditar”, “Interesse”, “Não” e “Como”, resultantes das 

respostas dos 13 profissionais de Relações Públicas sobre as perguntas: (9) O que você entende por 

lobby? (10) De acordo com o seu entendimento, o que faz uma pessoa que trabalha com lobby? (12) 

Você saberia descrever ao menos 02 (duas) semelhanças/diferenças entre lobby e Relações Públicas? 

(14) Existem muitos questionamentos sobre os benefícios e os malefícios do lobby. Você acredita que 

o lobby é um mecanismo de transparência ou considera como um fator prejudicial à democracia? 
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Por quê? (15) No Brasil, tem-se a prática de relacionar lobby e corrupção como sinônimos. Qual é 

a sua opinião sobre isso? (16) Você considera que pessoas físicas, instituições, empresas e 

movimentos sociais devem assegurar seus interesses diante do poder público? Por quê? 

A partir da Árvore Máxima de Palavras considerando a composição de um núcleo com a 

palavra “lobby”, em que diversos outros metassistemas estão conectados, observa-se que em sua 

orbita está um dos principais termos que fazem referência ao lobby, que é “influenciar” e nessa órbita 

há também diversas outras palavras do universo de lobby, como “pesquisa”, “informação”, 

”defender” e “regulamentação”, palavras que evidenciam o conhecimento mais qualificado sobre a 

visão dos profissionais de Relações Públicas acerca do tema. 

Essa afirmação evidencia-se a partir da fala do entrevistado (9), que afirma que lobby “é um 

esforço desenvolvido por um grupo para influenciar os poderes Executivo ou Legislativo acerca de 

seus interesses” e também na resposta do entrevistado (12) que diz que lobby se trata de “pressões 

empreendidas por entidades e ou representações sociais para que seus interesses sejam viabilizados 

perante o governo”. Tais afirmações corroboram com a definição de autores como Ferreira (2006) ao 

afirmar que lobby é ação de transmitir o desejo de grupos de pressão aos ocupantes dos poderes 

Legislativo e Executivo, em todas as esferas governamentais, sejam elas Municipal, Estadual ou 

Federal, a fim de influenciá-los em questões que os impactem. 

Percebe-se também uma fuga conceitual, aquém do senso comum, evidenciada nas respostas 

dos entrevistados, que por meio do reforço midiático associam o lobby as práticas ilícitas, como 

corrupção e tráfico de influência. Pode ser constado no metassistema “Não” que orbita a ligação com 

a palavra “corrupção” e “Brasil”, além de uma ligação direta do metassitema “lobby” que estão 

“regulamentação”, “praticar”, “forma” e “correto”. Este metassistema reitera a percepção dos 

autores Ferreira (2006) e Gozetto e Mancuso (2013), que propõe a desvinculação da prática de lobby 

com a corrupção, evidenciando o potencial benéfico do lobby no sistema político. 

Esta percepção está inferida nas respostas dos entrevistados (8), que reforçam que o lobby 

necessita de uma regulamentação, uma vez, que “sua regulamentação é mais que importante 

justamente para que não existam abusos. Trata-se de um pensamento ligado à falta de parâmetros 

para separar o que é jogo de influências e corrupção, justamente pela falta de regulamentação”.   

O entrevistado (5) corrobora, afirmando que “no Brasil existe uma cultura de corrupção em 

que todas as profissões estão sujeitas”, e que “a atividade realizada com ética profissional, 
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transparência e dentro da legalidade não fere os princípios da democracia”.   Outro fator 

preponderante na percepção dos profissionais é o papel da mídia da formação da imagem do lobby 

no Brasil, ao perceber a participação da mídia na construção de uma imagem negativa do lobby na 

sociedade brasileira. O entrevistado (12) afirma que “na verdade, acredito que isso se deve à mídia 

que associa corrupção ativa à prática do lobbying”.   

Ao analisar as respostas e o vínculo de lobby e Relações Públicas, é possível perceber que a 

palavra Relações Públicas está conectada a outro metassistema, o “Interesse”, que se encontra 

distante do metassistema “lobby”. Este distanciamento permite inferir que os profissionais de 

Relações Públicas reconhecem a prática de lobby como uma de suas possíveis áreas de atuação, 

contudo, com certo distanciamento.  

Dentre todos as respostas apenas dois entrevistados vincularam lobby a um possível campo 

de atuação do profissional de Relações Públicas. O entrevistado (12), afirma que “na verdade, eu 

entendo o lobby como um dos vários instrumentos de Relações Públicas”. A relação está presente na 

resposta do entrevistado (10) que diz: “vejo a atividade como mais uma que pode ser executada com 

maestria por profissionais capacitados em Relações Públicas. Afinal, estratégia e precisão pautam a 

atividade”. 

O metassistema “como” é o mais distante do núcleo lobby. A partir dele, percebe-se a 

formação de uma nascente com diversas palavras em seu percurso, que são de extrema importância 

no universo do lobby. No início da nascente, vê-se “grupo”, “profissão” e “transparência”. 

Continuando nas ramificações, nota-se uma palavra com intensidade igual a de palavras formadoras 

de metassistema, que é “atividade”, relacionada a definição do lobby, e ligada as palavras “negociar”, 

“buscar” e “pesquisar”, termos que surgem no referencial teórico de Gozzeto (2005) ao falar sobre 

as estratégias de lobbying e suas ações. 

Ao questionar os entrevistados sobre o que faz uma pessoa que trabalha com lobby, e as 

semelhanças e diferenças entre lobby e Relações Públicas, fica evidente um conhecimento superficial 

sobre a delimitação do campo de atuação e as estratégias empreendidas por um lobista para influenciar 

os decisores governamentais. O entrevistado 3 afirma que dentre as semelhanças destacam-se a (3) 

“boa retórica e conhecer seus públicos”. Já o entrevistado (1) indaga que “a pessoa alinha os interesses 

de uma empresa ou segmento com o setor. Usando esses interesses como argumentação para alcançar 
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objetivos”. E como foi dito pelo entrevistado (4) “o lobby praticado de forma correta é apenas uma 

representação de interesse público no poder executivo”.  

Sendo assim, conclui-se que a partir da a Análise Descritiva e de Similitude foi possível 

identificar a percepção dos profissionais de Relações Públicas sobre o lobby. Nota-se que os 

profissionais de Relações Públicas têm conhecimento sobre o que de fato é lobby, além do senso 

comum, considerando-o como uma atividade legal, em contrapartida, verifica-se um conhecimento 

superficial sobre a delimitação do espaço de atuação, e os pontos de confluências que há entre lobby 

e Relações Públicas, assim como de suas práticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou responder a seguinte problema de pesquisa "O que pensam os 

profissionais de Relações Públicas sobre o lobby?”, considerando as análises dos dados pela 

perspectiva das Análise Descritiva e de Similitude, a partir da Árvore Máxima de palavras, 

possibilitou refletir sobre o conhecimento dos profissionais sobre lobby, suas similaridades, práticas 

e imbricações com a atividade. 

Percebeu-se a partir do estudo realizado, que entre os profissionais de Relações Públicas há 

conhecimento sobre a atividade de lobby, em que as respostas convergiram na dissociação do lobby 

como uma prática corrupta, o que distanciou o grupo do senso comum, que frequentemente associa à 

atividade de lobby a práticas ilícitas, como tráfico de influência e a própria corrupção em sentido 

stricto.  

Deste modo, nota-se que os profissionais de Relações Públicas em sua maioria, não associam 

a atividade de lobby como uma possível área de atuação das Relações Públicas. Constata-se, assim, 

um conhecimento superficial por parte desses profissionais sobre o que de fato faz um lobista, quais 

são suas atividades, suas estratégias comuns, suas imbricações, seus pontos de confluência com as 

Relações Públicas, e principalmente na delimitação do campo de espaço de atuação do lobby. 

A partir do estudo, pode-se afirmar que há uma latente necessidade de ampliação das 

discussões acerca do tema em questão na sociedade, nas universidades e principalmente nos cursos 

de Relações Públicas. Evidencia também a necessidade de de disseminação de informações por parte 

da mídia, que visem informar os diversos públicos da sociedade brasileira o que de fato é o lobby, 
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visto que os resultados do estudo expõem a falta de diálogos nos âmbitos acadêmicos e na sociedade 

em geral. 

Entende-se que o lobby praticado dentro da lei e da ética, trata-se de um instrumento 

democrático de defesa de interesse, que comunica, informa e trabalha a opinião pública, 

proporcionando maior transparência e accountability ao processo político e democrático, desta forma 

estimula a maior participação da sociedade dentro do processo de formulação de leis específicas e 

produção de políticas públicas (FERREIRA, 2006; ANGÉLICO, GOZETTO e MANCUSO, 2016). 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the perception of public relations professionals of Goiânia on the lobby. 

This activity was recently recognized as an occupation by the Brazilian Ministry of Labor. The 

research was conducted through a qualitative interview of the exploratory type, with data collection 

through multiple choice, dichotomous and open questions interviews, carried out between August 

and September 2018, with 13 professionals in the market. The data collected were treated by Iramuteq 

software and analyzed from Descriptive Analysis and Similitude methods. This research was based 

on the theoretical contributions of authors whom talk about Political Communication, Public 

Relations and Lobbying, based on the reflections of Bobbio (1998), Pinho (2008), Kunsch (2003), 

Mancuso (2013, 2016, 2018), Gozetto (2005, 2013, 2016, 2018) and Aragão (1994). In this 

perspective, the aim is to understand the theoretical and practical implications between lobbying and 

Public Relations, considering that both of them perform as mediators of relationships. In addition, 

this research points out the need to broaden the discussions about lobbying in public realtion 

graduation, which can be considered the occupation area of these professionals. 
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OBJETIVIDADE JORNALÍSTICA: REFLEXÕES SOBRE UMA POSSIBILIDADE DE 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

João Barbosa1 

Ângela Teixeira de Moraes2 

 

RESUMO  

Utilizando o método de pesquisa bibliográfica, este trabalho busca discutir sobre os diferentes 

conceitos de objetividade jornalística na contemporaneidade, tentando realizar uma aproximação 

entre as discussões teóricas sobre o jornalismo e suas práticas diárias. Por meio de uma reflexão 

crítica o artigo também tem o objetivo de apresentar as relações entre o conceito de objetividade 

jornalística e sua relação com a busca pela verdade construída em um campo não científico, bem 

como apresentar possibilidades de enxergar o jornalismo – mesmo sendo uma área que é 

prioritariamente empírica, instrumental e mercadológica – como um ambiente propício para a 

produção de conhecimento. 

 

Palavras-chave: Conhecimento. Jornalismo. Newsmaking. Objetividade Jornalística. Verdade.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em seu estudo sobre a comunicação como ciência básica, o pesquisador e comunicólogo 

Signates (2017) explica que a comunicação ainda possui uma visão institucionalizada e quase 

exclusivamente instrumental e mercadológica, deixando quase sempre de lado as necessárias críticas 

teóricas, filosóficas e epistemológicas, que têm sido construídas pelo campo a duras penas nas últimas 

décadas. 

Com base na necessidade apontada pelo autor, de continuar aproximando a teoria da prática 

no campo da comunicação, este trabalho tem o objetivo de refletir criticamente sobre os conceitos de 

objetividade jornalística e como eles influenciam na busca por uma verdade construída num campo 
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não científico, bem como as possibilidades de enxergar o jornalismo como ambiente propício para a 

produção de conhecimento. 

Portando, o entendimento de objetividade apresentado neste estudo possui um viés baseado 

em visões do campo jornalístico, apesar de o termo ter sido herdado das ciências e na origem da 

filosofia. Deste modo, como apresenta Demeneck (2009), todo o campo do jornalismo deve ser 

classificado como dado à objetividade, implicando em uma obrigação em prestar contas em relação 

a uma realidade exterior, fazendo com que o objetivo do jornalismo seja o de mediar uma realidade 

social, criando conteúdos que possam ser assimilados por indivíduos ou grupos. 

Com isso, Demeneck (2009) apresenta três sensos que comporiam a doutrina da objetividade 

no campo do jornalismo e que são baseadas em fatos, procedimentos e imparcialidade. O primeiro 

senso é o “ontológico”, entendido quando algo existe independente da experiência; o segundo é o 

senso “epistemológico”, que se define por crenças epistemológicas objetivas se as mesmas melhor 

satisfazerem padrões e métodos; por fim o autor apresenta o senso “procedimental”, que se trata de 

decisões racionais de categoria prática nas áreas públicas da vida, como o governo e a administração 

institucional. 

Sobre suas origens, o autor explica que 

 

A objetividade ontológica é o primeiro senso de objetividade na Antiguidade. Com a 

ascensão da ciência moderna, a objetividade epistemológica se torna dominante a partir do 

século XVII e, no século XIX, vira um sinônimo virtual dos métodos da ciência positivista e 

sua alegada “objetividade pura”. No começo do século XX, a objetividade procedimental se 

converte num ideal da sociedade burocrática, de massas (DEMENECK, 2009, p. 20). 

 

2 OBJETIVIDADE JORNALÍSTICA: UMA VISÃO PRAGMÁTICA SOBRE O CONCEITO 

 

Apesar da origem datar de séculos atrás e sua disseminação moderna ter ocorrido juntamente 

com o positivismo, é importante destacar que as pesquisas sobre objetividade dentro dos estudos do 

campo do jornalismo se intensificaram com base na hipótese do newsmaking. Essa corrente teórica 

busca entender, de forma pragmática, como as diversas exigências existentes no ambiente 

organizacional e a organização do trabalho jornalístico influenciam na construção do conteúdo 

noticioso (PIMENTEL e TEMER, 2012). 
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 De acordo com Temer e Nery (2009) os estudos da hipótese do newsmaking principiam da 

constatação de que a construção de informações em um veículo de comunicação exige a adoção de 

práticas produtivas específicas, porém flexíveis ao ponto de permitir que seja possível incluir fatos 

inesperados (notícias), além de garantir um fluxo constante de informações, fazendo com que o 

veículo esteja pronto para ser comercializado no prazo previsto. 

 Sendo assim, a hipótese do newsmaking pode ser entendida como um campo que emprega 

seus estudos na produção e nos produtores da notícia, ao atentar-se em como essas rotinas industriais 

de produção influenciam na representação e reconstrução dos fatos, indo de encontro com a ideia de 

que o jornalismo é um espelho da sociedade (TEMER e NERY, 2009). 

 Em síntese, é possível entender que os estudos sobre newsmaking se configuram como uma 

hipótese que se baseia em dois limites distintos 

 

[...] a cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho e dos processos 

produtivos; e está estreitamente relacionado com a rotinização e a estandardização das 

práticas produtivas, visto que a produção do material jornalístico exige a introdução de 

práticas produtivas estáveis na “matéria prima”, que é impossível de predizer e variável por 

natureza (TEMER e NERY, 2009, p. 68). 

 

 Dentro de todo esse arcabouço teórico encontram-se uma série de pesquisadores que fizeram 

estudos e críticas sobre o conceito de objetividade jornalística, entre eles estão os estudos realizados 

por Gaye Tuchman, socióloga norte-americana que descreveu o conceito com base em como os 

jornalistas o percebem e o aplicam dentro das redações dos jornais. (PIMENTEL e TEMER, 2012). 

 Ao apresentar a objetividade no campo jornalístico como um tipo de ritual estratégico, 

Tuchman (1999) primeiramente apresenta o que entende por isso. De acordo com a socióloga, um 

ritual se trata de um método rotineiro que não possui grande relevância ou um valor tangencial para 

o objetivo buscado. Já o termo estratégia é entendido pela autora como um procedimento de caráter 

ofensivo, utilizado para a prevenção de ataques ou críticas.  

Nas redações jornalísticas, esses rituais estratégicos são utilizados, em sua maioria, para que 

os profissionais e, consequentemente, as organizações possam neutralizar possíveis críticas aos seus 

trabalhos. A autora afirma que, assim como nas ciências sociais, a objetividade jornalística é utilizada 

como um escudo (TUCHMAN, 1999). 
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Apesar disso, ao contrário dos cientistas sociais, Tuchman (1999) enxerga os jornalistas como 

profissionais que possuem um conjunto restrito com o qual podem definir e defender sua objetividade. 

Isso ocorre pelo fato de o repórter ser um profissional de ação e não um pensador. De acordo com 

Tuchman (1999), essa limitação se dá devido aos procedimentos de produção da notícia, que não 

deixa tempo disponível para o jornalista realizarem uma análise reflexiva sobre aquilo que está 

escrevendo, obrigando-o a tomar decisões imediatistas sobre a validade, credibilidade e “verdade” 

durante a produção noticiosa. 

Esse cuidado e medo em não atingir uma objetividade real é alimentado por uma série de 

fatores tanto sociais quanto organizacionais. Ao cometer algum erro durante a produção da notícia, o 

jornalista pode ser ridicularizado tanto no meio profissional quanto social, impactando diretamente 

na sua reputação. Além disso, como a informação é o que move os veículos de comunicação, qualquer 

tipo de erro pode também impactar negativamente nos lucros, além de implicar em processos por 

difamação, afetando a credibilidade e a rotina produtiva (TUCHMAN, 1999). 

Com base nessa percepção, Tuchman (1999) identificou a necessidade que esses profissionais 

demonstram em utilizar noções práticas de objetividade. O pré-requisito dessas práticas é a apuração 

bem realizada, porém, se essa apuração é necessária, mas, por algum motivo não pode ser realizada, 

o jornalista ainda possui mais quatro estratégias que o auxiliam na busca pela objetividade. 

A primeira estratégia é chamada de apresentação de possibilidades conflituais. Como explica 

Tuchman (1999), existe um pântano de opiniões querendo ser legitimadas como fatos e, para lidar 

com isso o jornalista busca sua objetividade ao lançar mão da pluralidade de opiniões. Porém, por 

mais que essa estratégia seja apresentada em diversos manuais de redação jornalística, a socióloga 

alerta para o fato desse hábito implicar muito mais um convite à percepção seletiva do leitor do que 

o desenvolvimento de uma opinião imparcial, chegando a conclusão de que dificilmente essa 

estratégia fomentaria uma objetividade real. 

A segunda estratégia apresentada por Tuchman (1999) é o que ela nomeia de apresentação de 

provas auxiliares. Esse método mostra como os jornalistas acreditam na ideia equivocada de que 

fatos falam por si e que são geralmente aceitos como “verdadeiros”. 

 Como terceira estratégia, a autora apresenta o uso judicioso das aspas. Estreitamente ligada à 

estratégia anterior, no momento que usam as opiniões de outras pessoas nas notícias os jornalistas 

acreditam que deixam de participar do produto noticioso, novamente deixando os “fatos” falarem. 
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Porém, como constatado pela pesquisadora, essa é mais uma estratégia que não traz uma objetividade 

real à notícia pois, dentre as diversas falas dos entrevistados, o jornalista pode escolher aquela que 

mais lhe convém ou que melhor se adapta ao posicionamento político do jornal. 

 Finalmente, a quarta estratégia identificada por Tuchman (1999) se atém a um aspecto formal 

e textual da notícia, em que o jornalista realiza uma estruturação da informação numa sequência 

apropriada. Dessa forma, utilizando o conceito jornalístico de pirâmide invertida, o repórter elege já 

no primeiro parágrafo de uma notícia o que ele considera ser o mais importante, seguido pelo que é 

considerado de menor importância. 

 Por mais que os profissionais ainda se apoiem nessa estratégia há muito consolidada no meio 

jornalístico para tentar atingir a objetividade, acabam por cair em uma perigosa armadilha, já que, 

embora utilizem a pirâmide invertida, as escolhas do que é ou não importante em determinado “fato” 

são de responsabilidade do repórter que, segundo Tuchman (1999), acaba por utilizar a sua própria 

experiência profissional – que a autora nomeia como news judgement – para justificar suas escolhas. 

 Com base nessas discussões, Tuchman (1999) acaba por chegar à conclusão de que em uma 

redação o jornalista objetivo é aquele que consegue fazer a distinção entre o que pensa e o que é 

notícia, porém todos os rituais estratégicos identificados apenas apresentam uma tentativa de se 

chegar à objetividade, não atingindo essa finalidade. Pelo contrário, os métodos utilizados pelos 

repórteres podem resultar em efeitos inversos do pretendido. 

Por fim, Tuchman (1999) acaba por classificar a objetividade jornalística como uma série de 

técnicas e procedimentos de rotina que podem ser explicitados como características formais – em sua 

maioria textuais – que servem para que o profissional possa justificar o direito de reivindicar a sua 

própria objetividade, supostamente protegendo-o de erros e críticas ao seu trabalho. 

É impossível negar que o trabalho de Tuchman seja importante para os estudos atuais do 

jornalismo, porém, desde sua contribuição para a área, muitas práticas se transformaram devido às 

novas mídias e as mudanças nos perfis dos profissionais de comunicação. Por esse motivo é válido 

também discutir aqui as contribuições de pesquisadores que realizaram estudos mais recentes sobre 

o assunto. 

De acordo com o estudioso Pereira Junior (2010), que assim como Tuchman não acredita 

numa eficácia real da objetividade, o trabalho “objetivo” alegado pelos jornalísticas viria apenas da 
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obediência a procedimentos linguísticos institucionalizados, chamando esses métodos de 

“objetividade mecânica”.  

Pereira Junior (2010) explica que a objetividade no jornalismo, como a conhecemos 

atualmente, surgiu de forma “natural” no mercado jornalístico, como uma maneira de sobrevivência 

da área, se tornando um bem valioso que pode ser negociado pela credibilidade. Neste momento a 

indústria da comunicação “assume o que se poderia chamar de estratégia de sobrevivência conceitual. 

Instaura características de objetividade que virariam pilares da imprensa” (PEREIRA JUNIOR, 2010, 

p. 53). O autor ainda é contundente ao afirmar que, mesmo sabendo da inexistência de uma 

objetividade efetiva, a indústria da comunicação faz com que pareça que ela exista, pois é por meio 

da objetividade que os jornais garantem a credibilidade e, consequentemente, a sobrevivência no 

mercado. 

Já Alsina (2009), que possui um pensamento semelhante ao de Pereira Junior (2010), entende 

a não existência de uma objetividade real no jornalismo não como uma causa do sistema 

informacional contemporâneo, mas sim devido à produção e atividade realizadas pelos jornalistas, ou 

seja, as rotinas produtivas aos quais os jornalistas são submetidos. O autor ainda defende que a 

objetividade não é um conceito global, afirmando que cada país e região possuem seus próprios 

entendimentos sobre o termo, concluindo que não existi um único conceito de objetividade e, assim 

como Tuchman concluiu, reconhece ser um conceito construído socialmente. 

Apesar disso, por mais que estes autores concordem que a objetividade seja algo 

frequentemente buscado, mas nunca alcançado, Pereira Junior (2010) acredita que um jornalista pode 

sim se considerar objetivo. Mas esse adjetivo só pode ser utilizado se – e apenas se – o profissional 

estabelecer um sentido aos fatos e apresentar isso aos leitores de forma nítida, fazendo com que o 

público saiba exatamente o que está consumindo e não tenha que se esforçar – em vão – em acreditar 

em todo conteúdo produzido jornalisticamente. 

Apresentando uma solução diferente ao problema, Alsina (2009) aponta como única estratégia 

a prática constante da autocrítica midiática. Como último alerta, o autor afirma que o cuidado que o 

público deve sempre ter não é com aqueles profissionais que criam mentiras, mas aqueles jornalistas 

que conseguem enganar sem mentir, ou seja, é como mentir sem impunidade, daí a necessidade da 

eterna autocrítica da comunicação midiática. 
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Já para o pesquisador Serva (2001), que possui uma visão negativa do trabalho jornalístico, 

os procedimentos produtivos aos quais os profissionais de redações jornalísticas são submetidos 

acabam por desenvolver filtros que tornam a apresentação dos fatos muito distantes do que seria a 

realidade e, consequentemente, a verdade.  Para este autor o jornalista nunca consegue desenvolver 

um relato verdadeiramente fiel da realidade, pois esta está sempre em construção, e por mais que uma 

notícia tenha desdobramentos durante dias ou semanas, o jornalista não consegue apresentar todas as 

nuances que compõem essa sucessão de acontecimentos, distorcendo a realidade e levando o repórter 

a exercer a função contrária da que busca, desinformando o público. 

Por outro lado, Kovach e Rosenstiel (2004) compreendem que a primeira obrigação de todo 

jornalista é sim com a verdade, mesmo com todos os problemas contrários a ela, causados pelas diversas 

práticas objetivas apresentados pelos outros autores. Para esses pesquisadores, a verdade jornalística 

não é uma verdade filosófica, até porque os jornalistas não têm tempo nem formação para elaborar algo 

assim, mas sim uma verdade prática, que é formada aos poucos, com matérias sobrepondo outras e com 

a contribuição dos públicos, uma construção quase histórica e compartilhada, corrigindo todos os erros 

que vêm a aparecer. Então, só assim, seria possível uma busca efetiva pela verdade, que estaria em 

eterna construção. 

 

3 OBJETIVIDADE, VERDADE E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NO JORNALISMO 

 

 Buscando uma representação menos prática e mais filosófica do conceito de objetividade no 

jornalismo, diferente dos autores mais recentes na área, o pesquisador Knoll (2010) apresenta o termo 

objetividade como produtor de conhecimento e, com base nisso, os problemas envoltos aos estudos 

da objetividade jornalística deixam de ter características éticas e morais para ganhar contornos 

epistemológicos no campo do jornalismo. 

 Entendendo o nascimento da objetividade no pensamento filosófico-científico da Grécia 

Antiga, Knoll (2010) afirma que essa objetividade epistemológica tem ligação direta com os 

enunciados, com os discursos e, no caso do jornalismo, com as notícias, que não passam de sentenças, 

porém que estão ligadas à realidade. Ou seja, de acordo com o autor, essa adequação e ligação com a 

realidade são sentenças que discursam sobre um mundo que é ontologicamente objetivo ou subjetivo. 
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 Sendo assim, negando o que outros autores e estudiosos da objetividade afirmam, Knoll 

(2010) não aponta as questões da objetividade como sendo problemas éticos da profissão jornalística, 

muito menos uma técnica ou norma de verificação, mas sim como uma questão que possui 

características de verdadeiro ou falso dos enunciados. Em resumo, o autor apresenta que uma 

afirmação é objetiva se ela puder ser reconhecida como falsa ou verdadeira de forma independente 

dos fatores sociais e emocionais dos indivíduos que recebem tal afirmação e com sua relação com a 

realidade, onde só se garantiria a objetividade se a sentença corresponder com o fato. 

 O mesmo é explicado por Tombosi (2003), afirmando que em um sentido epistêmico da 

distinção entre objetivo e subjetivo, uma afirmação ou discurso só pode ser considerado como 

objetivo se for reconhecido como verdadeiro ou falso independente dos sentimentos ou predileções 

que o receptor possa ter, já uma afirmação é considerada subjetiva se, para sua compreensão, seja 

essencialmente necessário o uso dos sentimentos dos receptores ou observadores. 

E, quando pensamos essa lógica no campo do jornalismo, determinadas sentenças ou notícias 

podem sim receber o critério de objetividade, bastando aplicar o teste de relação com a realidade ou 

fato noticiado, porém, quando determinada sentença é influenciada por desejos ou juízos de valor, já 

não é mais possível testá-la como verdadeira ou falsa, perdendo assim sua característica objetiva. 

Assim sendo, “o trabalho a partir daqui é mostrar que desta perspectiva epistemológica o jornalismo 

é um produtor de conhecimento, embora seja somente o conhecimento dos fatos e não da realidade 

científica natural” (KNOLL, 2010, p. 11). 

Quanto ao papel do jornalista em meio a toda essa discussão, Tombosi (2003) explica que o 

mesmo pode sim se considerar objetivo, mas somente se ele conseguir se guiar pela imparcialidade e 

se abstraindo da maior quantidade de características pessoais possíveis. Porém, mesmo seguindo 

esses procedimentos, é sabido que a objetividade não é completa, surgindo o que o autor chama de 

“graus ou níveis de objetividade”, afirmando existirem áreas em que as informações são mais 

objetivas do que outras, “como a ética, por exemplo, é mais objetiva que o ponto de vista do sujeito 

em sua vida privada, embora seja menos objetiva que a física” (TOMBOSI, 2003, p. 46). 

Ainda quanto ao risco de se atingir um nível “baixo” de objetividade, Tombosi (2003) afirma 

que esse risco é menor no jornalismo do gênero investigativo¹, onde é possível perceber na pauta 

elaborada pelo repórter uma semelhança estrutural ao elenco de hipóteses que guia as pesquisas 
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científicas. Tendo como resultados, no campo do jornalismo a revelação de fatos que eram 

desconhecidos, já na ciência a descoberta de uma realidade físico-natural. 

Mas então, como os métodos são parecidos, porque o jornalismo não é popularmente 

reconhecido como produtor de conhecimento? Para Lisboa (2012), a falta de credibilidade no 

jornalismo como construtor de conhecimento esbarra na falta de transparência dos métodos utilizados 

na produção das notícias, como ocorre nas publicações científicas, em que o método utilizado para se 

chegar a determinada resposta está sempre a disposição do leitor, garantindo uma maior sensação de 

objetividade e comprometimento. 

Ainda sobre essa forma de enxergar a objetividade pelo receptor da informação, Lisboa (2012) 

explica que para o leitor o jornalismo deve ater-se a informação e ao que é factual e não a opiniões, 

que são classificadas pelos receptores como “subjetivas” e “frágeis”, além da exigência da 

imparcialidade do veículo e do repórter responsável pela produção do material noticioso. 

Com essas formas de enxergar a objetividade jornalística, surge também a questão da verdade 

no campo jornalístico que, na visão de diversos autores, é tratada quase como um sinônimo de 

objetividade. Porém, de acordo com Tombosi (2007), ainda não existe uma teoria geral sobre a 

verdade, que às vezes é considerada absoluta, em outras é relativa, ou apenas um ideal a ser alcançado, 

mas é inegável ser um conceito importante para o jornalismo. Isso porque o jornalismo não trata 

apenas de opiniões ou juízos de valor, mas possui o objetivo de relatar de forma imparcial 

acontecimentos, não podendo, assim, se desvencilhar dos questionamentos epistemológicos que são 

formulados também no campo filosófico-científico (TOMBOSI, 2007). 

Tombosi (2007) apresenta, portanto, três teorias da verdade que, segundo o pesquisador, 

ganharam maior importância e notoriedade na perspectiva da teoria do conhecimento. A primeira 

delas é a verdade como correspondência, onde o entendimento de verdade se refere a descrição de 

como são as coisas no mundo, e essas tais descrições serão consideradas verdadeiras ou falsas em 

função de as coisas serem de fato como são descritas. A segunda teoria é a teoria da coerência, que 

compara enunciados com enunciados, buscando uma lógica entre as sentenças, e não entre a palavra 

e o mundo. Por fim, o autor apresenta a teoria pragmática, que entende a verdade como uma teoria 

da ação, “assumindo que a crença verdadeira contribuirá para a utilidade e o êxito das ações” 

(TOMBOSI, 2007, p. 39). 
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E, dentre todas essas teorias da verdade, a que tem revelado maior resistência historicamente 

é a teoria da correspondência, e é também a que mais se aproxima de uma verdade jornalística. 

 

À atividade jornalística é insuficiente a simples coerência entre proposições ou afirmações. 

Tampouco se pode avaliar uma notícia, que é o relato de um determinado fato ou 

acontecimento, pelo exclusivo critério de utilidade, ainda que a informação possa ser útil. O 

Jornalismo se situa no plano linguagem-mundo, discurso-realidade – ou seja, não é auto-

referencial –, posição que compartilha epistemologicamente com as ciências. [...] Como seu 

imperativo ético é a verdade, que não pode ser um mero ideal, necessariamente ele terá que 

se defrontar com as teorias da verdade – e a da correspondência parece ser a mais adequada 

ao campo jornalístico [...] (TOMBOSI, 2007, p. 40). 

 

Aqui chegamos em um ponto semelhante a questão proposta por Knoll (2010) para determinar 

se algo é ou não objetivo confrontando o discurso com a realidade. No caso da teoria da verdade como 

correspondência, as afirmações são relacionadas com os fatos, e no entendimento de Tombosi (2007), 

fato é apenas uma expressão geral que pode designar as formas como as asserções verdadeiras podem 

representar de forma correta a forma como as coisas são no mundo (ou realidade). No caso da 

produção de notícias, temos a relação entre o que foi noticiado e seu correspondente no mundo, não 

diferindo muito – obviamente que de uma forma simplificada – do que a própria ciência realiza para 

estudar os acontecimentos reais, mas ainda assim a questão da verdade no jornalismo não tem sido 

enxergada por termos epistemológicos, mas reduzida a compromissos éticos do jornalista 

(TOMBOSI, 2007). 

Porém, Tombosi (2007) lembra que o jornalismo enfrenta um problema que os cientistas não 

precisam se preocupar: a alta necessidade de fontes. Muitas vezes o jornalista é exposto a declarações 

que não correspondem à verdade e que, geralmente, a veracidade da informação nem sequer pode ser 

investigada, principalmente na cobertura política. Apesar disso, Tombosi (2007) ainda defende que 

este fato não impede que o jornalista consiga alcançar uma verdade, afirmando que o jornalista, assim 

como os leitores de um jornal, só consegue identificar se o que um entrevistado disse em uma 

entrevista é verdadeiro ou não muito tempo após a entrevista, contudo, em um dado momento essas 

denúncias finalmente poderão ser correspondidas com os fatos e então o jornalista saberá sua real 

veracidade. E, assim como afirmam Kovach e Rosenstiel (2004), o jornalista pode corrigir e 

reescrever tal informação, garantindo uma aproximação cada vez maior do produto noticioso com a 

verdade. 
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Considerando o jornalismo como uma área que guia suas práticas e seus objetivos em direção 

a verdade em um contexto epistemológico, Demeneck (2009), acredita que 

 

[...] a objetividade pragmática, própria do jornalismo, faz um elo com exigências de cunho 

teórico e demandas cotidianas. Não necessariamente se almeja uma verdade em seu mais alto 

grau de justificação; por outro lado, pode-se propor que todo jornalismo está comprometido 

com uma ideia / projeção / busca de verdade. E, mais, que essa intenção trilha o espaço da 

teoria do conhecimento (DEMENECK, 2009, p. 14-15). 

 

Assim, Tombosi (2007) conclui que, com base na teoria da verdade como correspondência, o 

jornalismo está sim num campo epistemológico muito próximo ao das ciências, justamente por 

conseguir relacionar a linguagem com a realidade. A grande diferença fica por conta do fato de que o 

jornalismo trabalha muito mais com uma realidade social do que com uma realidade natural, como 

as ciências tradicionais. Por fim, como o próprio autor sugere, não pretende-se classificar o jornalismo 

como uma ciência, mas é óbvio que ambos podem ser caracterizados como epistemicamente 

objetivos, já que tanto o jornalista como o cientista tem o objetivo de investigar fatos que não 

dependem das atitudes, de preconceitos e de vieses de qualquer tipo de indivíduo. 

Em complemento, Demeneck (2009) afirma que o problema que o jornalismo tem que 

combater para garantir um maior status tanto de objetividade, veracidade, credibilidade e, por 

consequência, produtor de conhecimento, são as forças econômicas e tecnológicas que, segundo o 

pesquisador, são responsáveis por encorajar um jornalismo mais subjetivo e irresponsável, que não 

possui nenhuma intenção para garantir um futuro global da espécie. Todos os jornalistas “devem estar 

conscientes de como fazer enquadramentos numa perspectiva pública global, adequados a uma 

agenda internacional de notícias” (DEMENECK, 2009, p. 117).  

 

CONCLUSÃO 

 

É inegável que as discussões contemporâneas sobre os conceitos da objetividade jornalística 

estão longe de terminar, visto os diferentes entendimentos sobre o termo em um curto período desde 

que o mesmo tomou destaque nos estudos de jornalismo por meio da hipótese do newsmaking. É 

possível encontrar desde aqueles com uma visão negativa tanto sobre o conceito quanto sobre a 
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prática de produção noticiosa, que classificam a objetividade como um mito ou uma estratégia que 

não funciona, até aqueles com uma visão mais positiva, que conseguem enxergar maneiras de se 

atingir algum nível de objetividade, seja pelo uso da autocrítica ou pela correção ininterrupta dos 

constantes erros. 

Daí a importância de continuar insistindo nos estudos desse conceito, que assim como a 

verdade – conceito estreitamente ligado à objetividade – não possui uma definição única e 

universalmente aceita, tendo variações em diferentes países (ALSINA, 2009), sendo influenciada 

pelas diferentes culturas de cada localidade. Mas uma característica não muda: a busca pela verdade. 

E, como observado nas discussões deste trabalho, usando métodos objetivos que em seu cerne não 

difere daqueles utilizados pelas ciências tradicionais.  

Talvez, como aponta Lisboa (2012), seja o momento de o jornalismo se aproximar cada vez 

mais das práticas e métodos científicos para, ao mesmo tempo em que garante um resultado mais 

próximo da realidade também consiga reconquistar a confiança e credibilidade que vem perdendo 

devido ao advento das novas mídias digitais – em especial as redes sociais digitais, como Facebook 

e Twitter – no ciberespaço¹, que tanto tem potencializado a desinformação por meio de fake news² e 

desenvolvendo o que ficou conhecido como pós-verdade³, dessa forma prejudicado a garantida do 

direito à comunicação e informação de cidadãos ao redor de todo o mundo. 

Por fim, como conclui Demeneck (2009), o conceito de objetividade jornalística não 

necessariamente precisa se vincular exclusivamente aos modos de aquisição de informação ou 

conhecimento, podendo muito mais do que apenas “explicar como se recolhe, processa e circula a 

informação, o jornalista pode detalhar racionalmente como faz valer seu papel de mediador do 

interesse público” (DEMENECK, 2009, p. 121). 

 

JOURNALISTIC OBJECTIVITY: REFLECTIONS ABOUT A POSSIBILITY OF 

CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE 

ABSTRACT  

 

Using the method of bibliographical research, this work seeks to discuss the different concepts of 

journalistic objectivity in the contemporary world, trying to achieve an approximation between the 

theoretical discussions about journalism and its daily practices. Through a critical reflection the article 

also aims to present the relationship between the concept of journalistic objectivity and its relationship 
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with the search for truth built in a non-scientific field, as well as presenting possibilities of seeing 

journalism - even though it is an area which is primarily empirical, instrumental and marketing - as 

an environment conducive to the production of knowledge. 

 

Keywords: Knowledg; Journalism; Newsmaking; Journalistic objectivity; Truth.  

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

2De acordo com Lopes e Proença (2003), o jornalismo investigativo é um gênero jornalístico onde se observa a produção 

de reportagens com o objetivo de tornar público aquilo que alguém ou alguma instituição – seja pública ou privada – 

gostaria de manter escondido, buscando o que eles chama de “verdade oculta” e a origem e causa dos fatos e 

acontecimentos. 

2Martino (2014) entendo o ciberespaço – interconexão entre computadores ligados à Internet que possibilita a interação 

entre os usuários – como um ambiente facilitador de uma comunicação mais comunitária. 

³Ferrari (2018, p. 44) define as fake news como “uma variedade de desinformações que pode variar entre a correta 

utilização de dados manipulados, a utilização de dados verdadeiros, a incorreta utilização de dados falsos e outras 

combinações possíveis”. 

4Para Carvalho e Belda (2017) a pós-verdade pode ser entendida como a noção de que a emoção e as crenças individuais 

produzem maior influência no que indivíduos tendem a acreditar do que fatos tidos como objetivos. 
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COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DA EaD 
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Johnny Ribas da Motta2 

Claudomilson Fernandes Braga3 

 

RESUMO 

O presente estudo tem por finalidade analisar sob a ótica dos profissionais que atuam na 

aprendizagem a importância da comunicação para a Educação a Distância. Para isso elaborou-se um 

roteiro de entrevistas, com o intuito de conhecer o perfil demográfico e o posicionamento quanto à 

importância dos processos comunicativos nesta modalidade de ensino. Para a coleta dos dados, foram 

considerados os atores envolvidos nas práticas pedagógicas da EaD, como tutores, coordenadores, 

professores e facilitadores. A amostra foi composta de maneira intencional, a partir do convite 

realizado a 20 profissionais residentes na cidade de Curitiba/PR, que desempenham funções em 

instituições públicas e privadas, previamente identificados pelas atividades dentro das organizações 

em que atuam, nos mais diversos níveis de ensino. Os dados foram tratados e analisados a partir da 

perspectiva da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2009) e as técnicas de codificação 

elaboradas por Saldanã (2013), sob a acepção da avaliação em aprendizagem (ROMANOWSKI, 

2008; GARCIA, 2013). De acordo com os achados, é possível estabelecer que coexista a necessidade 

de avaliar não somente a mediação tecnológica, mas, os atores envolvidos neste processo, uma vez, 

que a compreensão do pensar profissional sobre a comunicação do estudante para os fatores e atores 

envolvidos, de forma breve, contribui a ampliar o perfil profissional da área, compreendendo os 

processos comunicacionais e suas contribuições para a aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Comunicação; EaD; Profissionais; Aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Só assumindo a tecnicidade midiática como dimensão estratégica da cultura é que a escola 

poderá inserir-se de novo nos processos de mudança atravessados pela nossa sociedade e 

interagir com os campos de experiência em que se processam essas mudanças (MARTÍN-

BARBEIRO, 2000, p. 58). 
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 O recorte acima é do filósofo colombiano em educação Jesús Martín-Barbeiro, em seu ensaio 

intitulado “Desafios Culturais da Comunicação à Educação”, qual aborda concepções sobre as 

constantes inovações presentes no campo da comunicação que criam desafios para a educação, que 

“não devem ser menosprezados quando se pretende a construção da cidadania” (MARTÍN-

BARBEIRO, 2000, p. 51). 

Neste sentido, é necessário observar de forma estratégica os avanços das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), principalmente, num momento em que os ambientes de 

aprendizagem convergem e dialogam com campos de experiências que, por sua vez, processam essas 

mudanças. Martín-Barbeiro (2000, p. 55) é enfático ao afirmar que hoje, o ambiente de aprendizagem 

formal deixou de ser o “único lugar de legitimação do saber, pois existe uma multiplicidade de saberes 

que circulam por outros canais, difusos e descentralizados”, tornando a diversificação e difusão do 

conhecimento fora da escola um dos desafios mais importantes que a comunicação apresenta ao 

sistema educacional anterior. 

Martini e Periolli (2011) reiteram que a comunicação envolve múltiplos fatores e atores, e na 

tratativa sobre a avaliação para a interação com a tecnologia, surgem diferentes perfis. Assim, a 

miscigenação dos fatores comportamentais requer abordagens dialógicas abrangentes, como um 

aparato de mediação entre o ator e a aprendizagem, considerando que o distanciamento físico requer 

uma aproximação comunicativa intermediada. Não obstante, em alerta ao uso das TICs, Martin-

Barbero (2000, p. 52) indaga “[...] que nada pode prejudicar mais a educação que nela introduzir 

modernizações tecnológicas sem antes mudar o modelo de comunicação que está por debaixo do 

sistema escolar”. 

A partir desta perspectiva, esta investigação busca entender as imbricações presentes entre a 

comunicação e a educação e de que forma esta relação interfere no processo de aprendizagem, 

sobretudo, na Educação a Distância (EaD), e também, refletir sobre a importância do envolvimento 

dos atores nas práticas pedagógicas da EaD. Para tal, considera-se o crescimento pela procura deste 

formato de ensino, como mostra o Censo da Educação Superior4 publicado em 2016, que aponta que 

dos novos alunos ingressantes no ensino superior, 33% optaram pela modalidade a distância e 67% 

                                                           
4 Conteúdo disponível em: http://inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior  

http://inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
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pelos cursos presenciais, sendo que a projeção para 2023 é de 51% optantes pela EaD e 49% pelo 

ensino presencial. 

A partir destas considerações, este artigo tem como objetivo “analisar sob a ótica dos 

profissionais que atuam na aprendizagem a importância da comunicação para a Educação a 

Distância”, sob a perspectiva da Avaliação em Aprendizagem, uma vez, que a avaliação é vista como 

um processo fundamental para concretização dos objetivos do ensino, integrada pelo conteúdo e 

métodos de prática pedagógica, em que se busca por meio do ensino proporcionar a aprendizagem 

(RAMONOWSKI, 2008; GARCIA, 2013). 

 

2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO 

 

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino abrangente, tendo como função a 

inclusão e democratização, por meio da ampliação do acesso ao ensino para uma parcela expressiva 

da população. Tratar-se de uma modalidade não-tradicional e tipicamente relacionada a era 

tecnológica, dispondo de um acervo de técnicas a disposição da sociedade. Ainda, sua eficácia é 

comprovada de forma inegável e caracteriza a democratização do saber, considerando-a como a 

educação do futuro (PRETI, 2008; SILVA et al., 2011). 

A afirmação denota um caminho de democratização do ensino e humanização do indivíduo, 

contribuindo para a construção de uma sociedade igualitária e justa, uma vez, que o crescente uso das 

tecnologias potencializa a modalidade de ensino, ultrapassando as barreiras existentes no espaço e 

tempo. Esta prática educativa desvenda aspectos a serem considerados direcionados a realidade e 

menção do homem e justiça, solidariedade e igualdade, por meio da essência da modalidade de 

ensino, incluindo a educação mediada e mediata, que está na diferença física e possivelmente 

temporal entre estudante e professor (MATA, 1995; PRETI, 2008). 

Neste sentido, Lemgruber (2008) descrevem o deslumbramento de uma modalidade que 

inaugurou o diálogo na relação educacional, em que a interação com as novas tecnologias na educação 

elevam o ensino a uma esfera de maior dinamicidade, no qual, o aluno pode desenvolver 

competências e outros aparatos que lhe sejam adequados para progredir em seus estudos, por meio 

do comprometimento e da responsabilidade. 
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Para tanto, a modalidade é composta pela presença de um tutor, com adaptação da linguagem, 

equipe multidisciplinar e blended learning5, integrando, as particularidades e especificidades como o 

público a ser atingido, continuidade do ensino, prática e a realidade, em que a crescente utilização de 

tecnologias chama a atenção dos planejadores educacionais para a educação, ao proporcionar 

benefícios como oportunidades de aprendizado, atualização das competências humanas, redução dos 

custos relacionados à educação, nivelamento das desigualdades sociais, conciliação da vida 

profissional, pessoal e agregação de experiências internacionais, por meio da modalidade a distância 

(SILVA et al., 2011; MENDONÇA, 2015). 

Desta forma, ao incorporar o uso das tecnologias na educação, os modelos de cursos a 

distância distribuem-se como uma classe pulverizada, em que o controle de ritmo e lugar estão sob 

os professores, instituição e aprendizado independente, onde o aluno não será requerido em local e 

horário previamente definidos. Contudo, a qualidade advém do desenvolvimento de possibilidades 

de utilização dos meios tecnológicos, que permitem ao aluno a escolha da modalidade de ensino em 

sua criticidade na adoção das tecnologias no ensino, contribuindo para a formação do indivíduo 

(KENSKI, 2002; (SILVA et al., 2011; RODRIGUES e BARCIA, 2011). 

Portanto, na medida em que as exigências mercadológicas se ampliam e impõem-se, a 

educação passa por processos para se adequar a necessidade social. Diante desta afirmação, percebe-

se que a modalidade se desenvolve a partir de um contexto social, em uma reordenação de valores e 

práticas pedagógicas necessárias ao processo de ensino e aprendizagem (MARTINS e FROM, 2016). 

Neste contexto de desenvolvimento da modalidade, Preti (2008) identifica alguns fatores 

relacionados à mudança no ensino, como a crescente demanda populacional e as lutas das classes 

trabalhadoras na busca por um saber que seja produzido pela sociedade, o que sugere que o acesso, 

permanência e qualidade de ensino foram um democratizador da educação. Diante desse contexto a 

EaD surge como uma forma diferenciada de ver o mundo, ensinar e aprender, contribuindo para a 

democratização de oportunidades para os indivíduos, por meio de interação coletiva e individual, 

ocorrida em ambientes virtuais dinâmicos de aprendizagem (MARTINS e FROM, 2016). 

                                                           
5 Refere-se a um sistema de formação onde a maior parte dos conteúdos é transmitida em curso à distância, normalmente 

pela internet, entretanto inclui necessariamente situações presenciais, daí a origem da designação blended, algo misto, 

combinado. Também é conhecido como ensino híbrido. 
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Martins e From (2016) contribuem para a discussão sobre a acessibilidade ao ensino, 

refletindo sobre o que seria precursor no processo de democratização do aprendizado. Segundo os 

autores, a reordenação dos valores sociais provoca uma metamorfose nas práticas pedagógicas, 

guiando o indivíduo a emancipação intelectual, que surge em função da informação disponível e a 

interatividade no ambiente de aprendizado, potencializando as práticas comunicacionais. 

Sob outro olhar Mugnol (2009) destaca que a modalidade foi tida como de baixo nível, um 

ensino direcionado as massas populacionais marginalizadas, quais foram consequência dos 

retrocessos provocados no modelo capitalista, contudo, sua maior interface é a democratização de 

ensino disponível a maioria. Silva et al. (2011) retoma o estudo de Filatro (2007) para compor o 

argumento de que o objetivo da modalidade é ampliar as possibilidades de acesso ao conhecimento 

por meio da inclusão social, qual equilibra a baixa oferta existente na rede superior. Essa é uma forma 

de incentivar e permitir a educação contínua, por meio de formação, atualização e aperfeiçoamento. 

Silva e Oliveira (2012) em seu estudo sobre a democratização do ensino a distância em 

universidades públicas, refletem que a então massificação do ensino foi substituída por iniciativas 

que visam promover acesso e qualidade do ensino, além de fomentar a formação docente, preparando 

alunos e professores para o mercado de trabalho. Isso configura como um reforço a pessoas que não 

possuem ou que optam por outras condições de ensino, diferenciando dos modelos tradicionais, 

constituindo assim, um estímulo a educação continuada e a busca pela qualidade do ensino com 

infindáveis possibilidades de aprendizagem para os envolvidos (JUNIOR e MEIRELLES, 2012). 

Esta colocação vem fortificando o argumento da democratização do ensino por meio da 

comprovação qualitativa e quantitativa de sua eficiência. Borges (2015); Arruda e Arruda (2015) 

trazem em seus estudos a importância de conhecer as dimensões da democratização presente na EaD, 

evitando o crescimento quantitativo e pontual da modalidade, mas, incentivando o crescimento 

contínuo e abrangente, uma vez, que só ocorrerá democratização caso a modalidade detenha de claras 

condições de qualidade e reconhecimento das especificidades de seus alunos, entendendo que 

massificação não está em consonância com efetividade do ensino na busca de melhores aprendizagens 

e formação social. 

Oliveira e Lima (2014); Omena, Cavalcante e Finger (2016) são enfáticos ao discutirem o 

alcance da modalidade, chegando as mais remotas áreas do país, incitando a discussão da 

democratização da EaD a partir das diretrizes estabelecidas na Lei no. 9.394/96, proporcionando a 
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população, de forma abrangente, a oportunidade de interação e qualificação em ambientes que 

constantemente mudam. A necessidade de democratizar passa a integrar as políticas públicas da 

educação superior, abrangendo duas linhas, uma relacionada a políticas públicas de abertura da escola 

para todos e outra, nas práticas pedagógicas que formam indivíduos livres.  

Para Martín-Barbeiro (2014) o uso das novas tecnologias de informação e comunicação 

converge com a formação de novos públicos, quando classes excluídas passam a ter acesso a espaços 

e ambientes que outrora lhe eram negados, refletindo a importância de um novo processo em que o 

aperfeiçoamento tecnológico-midiático corrobora com o fortalecimento da cidadania.  

 

2.1 Comunicação na educação a partir do olhar da avaliação em aprendizagem 

A avaliação no ensino é um processo imprescindível para a contínua evolução em um 

ambiente de aprendizagem. Martins e From (2016) aduzem que independente das relações existentes 

na prática do ensino-aprendizagem, a EaD deve ter seus componentes constantemente avaliados para 

melhorar a qualidade do ensino. 

Para tanto, a avaliação é um processo fundamental para concretização dos objetivos do ensino, 

integrada pelo conteúdo e métodos de prática pedagógica, pois, a busca do ensino é proporcionar a 

aprendizagem. O cenário avaliativo e meta-avaliativo oferece a criticidade que proporciona o avanço 

e as denúncias sob as dicotomias existentes na modalidade a distância, apesar de comportar uma 

crítica, é necessário ao aprendizado de qualidade (RAMONOWSKI, 2008; GARCIA, 2013). 

Neste sentido, retomando o estudo de Romanowski (2008), o autor prossegue relatando a 

respeito da proposta de avaliação da aprendizagem formativa por meio da diagnóstica e 

metacognição, qual implica no ponto de partida, como um processo que antecede e finaliza a 

aprendizagem, citando o estudo de Scallon (2000), qual remete a existência de ajustes durante o 

processo de aprendizagem, com participação ativa dos atores assumindo papéis de preceptores das 

habilidades cognitivas e estratégias de aprendizagem, auto-avaliação e auto-regulação e, mediadores 

no processo. 

Como a EaD busca criar uma autonomia e colaboração no estudante, sugerem-se avaliações 

que incorporem estas características, em vista de tornar o processo colaborativo e constante. Para 

tanto, é necessário voltar-se para a importância existente no diálogo como um ato de criação, capaz 
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de modificar o mundo como essência da participação-intervenção entre os sujeitos em ação. Portanto, 

a avaliação torna-se um eixo da aprendizagem e as políticas educacionais modernas que buscam a 

constante evolução qualitativa e quantitativa (GARCIA, 2013). 

Desta forma, no ensino a distância, as mídias representam os aparatos tecnológicos que 

aproximam o aluno do professor, e possibilitam o ambiente de aprendizagem que necessitam ser 

avaliados. Na atuação do professor emerge a necessidade de conhecer o processo construtivo de 

aprendizagem, no uso das mídias, em um computador, o aluno pode perceber as estratégias que o 

mesmo utiliza durante seus estudos e a forma com que se relaciona com os problemas vivenciados 

(VALENTE, 2005). 

As ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e os atores envolvidos devem 

promover uma comunicação síncrona e assíncrona. Portanto, seja o eixo da comunicação em 

ferramentas, revisores de linguagem ou a conversação aluno e professor, ou tutor, necessitam de 

clareza, principalmente ao tratar das ferramentas e os participantes do curso (PEREIRA, SCHMITT 

e DIAS, 2007). 

Nesta perspectiva, Santos (2011) em seu estudo sobre comunicação na EaD, faz uso da 

linguagem escrita como um meio de comunicação, citando o estudo de Cavalcante (2010) 

problematizando a questão relacionada à atenção na maneira como a linguagem escrita sofre seu 

desenvolver e exerce influência sobre a motivação dos alunos, faz ainda, um pedido de atenção 

direcionado a comunicação como um todo e não somente a linguagem escrita, mas, considerando os 

aparatos tecnológicos que são disponibilizados aos alunos. 

Quanto à comunicação em forma de diálogo, seja escrito ou falado, a pressuposição de um 

diálogo implica em uma reciprocidade reflexiva, nessa interface ambos os integrantes da 

comunicação tendem a estabelecer sua própria visão de mundo e externalizá-las durante a troca de 

informações, em que a comunicação é uma competência do indivíduo, quando estabelecido o diálogo 

coexistirá a complexidade em intervir o cognoscível (GARCIA, 2013). 

Assim sendo a comunicação pode ser observada como uma categoria central no processo 

educativo, como destaca Freiri (1980) a comunicação “[é] a co-participação dos sujeitos no ato de 

pensar [...] implica numa reciprocidade que não pode ser rompida” caracterizando “a comunicação 

enquanto este comunicar comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o diálogo é 

comunicativo”. Assim sendo, a “educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é 
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transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados” (Freire, 1980, p. 66). 

A partir desta reflexão, entende-se que a comunicação no processo de conhecimento deverá 

ser composta por reciprocidade, uma interação de interlocutores por transferência do saber, e 

composto inteiramente por um diálogo, considerando, ainda, que não seja apenas transferência de 

dados no processo de comunicação, mas, sobretudo, a compreensão (FREIRE, 1980; TEMER e 

SANTANA, 2014). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Para caracterização do presente estudo, diante do objetivo proposto em “analisar sob a ótica 

dos profissionais que atuam na aprendizagem, a importância da comunicação para a Educação a 

Distância”, a presente pesquisa caracteriza-se como descritiva. Quanto aos procedimentos 

metodológicos de coleta e análise dos dados é definida como qualitativa. Martins (2004) descreve 

que os métodos qualitativos privilegiam os micros processos a partir das análises intensas dos dados, 

considerando, inclusive, o olhar sob os atores envolvidos. 

Com o objetivo de descrever a perspectiva dos profissionais da EaD, elaborou-se um roteiro 

de entrevistas, para conhecer o perfil demográfico dos respondentes e o posicionamento quanto a 

relação da comunicação com a modalidade de ensino. Foram definidos como profissionais aqueles 

que estão inseridos nos desafios de determinada área (Batista,2004). Para o presente estudo foram 

considerados os atores envolvidos nas práticas pedagógicas da EaD, como tutores, coordenadores, 

professores e facilitadores. 

A amostra foi composta de maneira intencional, a partir do convite a 20 profissionais 

residentes na cidade de Curitiba/PR, que desempenham funções relacionadas à modalidade em 

instituições públicas e privadas, previamente identificados pelas atividades dentro das organizações 

em que atuam, e encontram-se nos mais diversos níveis de ensino, como aprendizagem, 

aperfeiçoamento, formação continuada, técnicos, cursos corporativos, superiores e, pós-graduações. 
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 Foram obtidos 16 retornos de aceite para contribuição ao estudo. O roteiro elaborado pelos 

autores para coleta das respostas foi constituído em dois momentos, a saber, perfil dos respondentes 

e a perspectiva com relação à comunicação na EaD. O roteiro encontra-se descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Roteiro para coleta das respostas da pesquisa 

Você trabalha com Educação a Distância?  

 

Perfil da Amostra 
A quanto tempo? 

Qual sua formação? 

Você possui pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado)? Em que 

área? 

Para você o que é comunicação?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepção da amostra 

sobre a comunicação na 

Educação a Distância 

A partir da sua concepção, qual é o papel da comunicação na Educação a 

Distância? 

A linguagem na comunicação das instituições de Educação a Distância deve 

considerar o perfil do estudante. 

É importante avaliar a comunicação do estudante da Educação a Distância com as 

mídias digitais utilizadas para os estudos. 

É importante avaliar a comunicação do professor com o estudante, e do estudante 

com o professor na Educação a Distância. 

É necessário avaliar a comunicação entre o tutor e o estudante da Educação a 

Distância. 

Deve-se avaliar a comunicação entre os estudantes da Educação a Distância, por 

meio de fóruns, chats e demais interações através das mídias digitais. 

Considerando que cada estudante possui diferentes formações culturais, 

estabelecer um diálogo entre instituições de Educação a Distância e o estudante é 

um desafio? Por quê? 

É possível contribuir para a qualidade da Educação a Distância, por meio da 

avaliação do processo de comunicação no ensino-aprendizagem? 

Fonte: elaborado pelos autores (2018) 

 

 A coleta das respostas foi realizada entre os meses de junho e julho de 2018. Na sequência, os 

dados foram tratados e analisados pela perspectiva da Análise de Conteúdo proposta por Bardin 

(2009) e as técnicas de codificação elaboradas a partir da proposta de Saldanã (2013).   

 Inicialmente, as respostas coletadas foram analisadas por meio da leitura flutuante (Bardin, 

2009). Nesta etapa, o pesquisador busca se familiarizar com os respondentes, compreendendo no 

contexto relacional a sistematização das respostas, procedendo para separação das mesmas. A partir 

desta distinção é possível selecionar as contribuições em dois níveis, perfil do respondente e 

perspectiva quanto à comunicação na EaD. 
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 O perfil do respondente não integra a Análise de Conteúdo, tão pouco a codificação, mas, 

procede para a descrição da amostra. A perspectiva dos profissionais, configurados nas contribuições 

obtidas, é indicado à etapa de codificação (Saldanã, 2013). Nesta etapa, são elaboradas tags 

(etiquetas), a partir das semelhanças entre as perspectiva descritas. 

 A partir desta etapa é realizado o primeiro ciclo de interpretação, por meio da codificação 

descritiva, em que o objetivo é a descrição das semelhanças e peculiaridades. Após, são selecionados 

os aspectos semelhantes e distintos para elaboração de novas tags. Neste momento, a pesquisa 

procede para o segundo ciclo de codificação, denominado de reinterpretação. Para isso, são 

estabelecidos os mapas conceituais que emergem para o direcionamento das relações entre respostas 

e categorias definidas nas tags. 

 Por fim, são estabelecidas as conclusões, a partir da interpretação e reinterpretação das 

codificações descritivas. O método de Análise de Conteúdo associado às etapas de codificação não 

especifica modelos a serem seguidos, contudo, denota as construções das ideias com base nas tags e 

na interpretação do pesquisador. Para tanto, as próximas subseções descrevem os achados baseados 

na análise dos resultados.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS: DESCRIÇÃO DO PERFIL DA AMOSTRA 

 

 A amostra foi composta por 16 profissionais da EaD, que exercem suas atividades nos mais 

diversos níveis da modalidade. Do total dos respondentes foi possível obter o tempo de desempenho 

das atividades profissionais exercidas, descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Tempo de Experiência Profissional 

Período     Frequência (%) (%) Acumulado 

menos de 1 ano 1 6% 6% 

1 a 5 anos 10 63% 69% 

6 a 10 anos 4 25% 94% 

mais de 10 anos 1 6% 100% 

Total     16 100% - 

Fonte: DADOS DA PESQUISA (2018) 

 

 Considerando os dados acima, percebe-se que os profissionais com maior tempo de 

experiência na área, desenvolvem suas atividades de 1 a 5 anos (63%), seguido por 6 a 10 anos (25%), 
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menos de 1 ano (6%) e, mais de 10 anos (6%). Na sequência, os profissionais foram questionados 

quanto à área de formação e pós-graduação. As respostas obtidas encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Formação dos Profissionais 

Cursos de Graduação Frequência (%) (%) Acumulada 

Administração 3 19% 19% 

Pedagogia 3 19% 38% 

Tecnologia da Informação 6 38% 75% 

Ciências Contábeis 1 6% 81% 

Enfermagem 1 6% 88% 

Comunicação social (Jornalismo/ RP) 1 6% 94% 

Direito 1 6% 100% 

Total 16 100% - 

Fonte: DADOS DA PESQUISA (2018) 

 

Observa-se que a área com maior frequência de formação dos profissionais é a Tecnologia da 

Informação, com 6 respondentes (38%), seguido de Administração com 3 (19%), Pedagogia com 3 

(19%), Ciências Contábeis 1 (6%), Enfermagem 1 (6%), Comunicação Social 1 (6%) e, Direito 1 

(6%). 

Quanto a possuírem pós-graduação nos níveis de especialização, MBA, mestrado e doutorado 

todos os respondentes indicaram possuir um curso de pós-graduação nos níveis mencionados, sendo 

que 12 profissionais possuem especialização e 4 respondentes possuem mestrado. É possível observar 

a miscigenação formativa dos profissionais, integrando as mais diversas áreas do saber. A partir dessa 

pulverização formativa é possível estabelecer se há um consenso quanto à comunicação na EaD a 

partir de distintas perspectivas.  

 

4.1 Qual a perspectiva dos profissionais da educação a distância? 

A partir da leitura inicial realizada pelos pesquisadores foi possível compreender alguns 

pontos de similaridade e peculiaridade das respostas para definir as categorias a serem analisadas, a 

saber: Conceito de comunicação, papel da comunicação na EaD, qualidade a partir da avaliação da 

comunicação na EaD, Linguagem da comunicação na EaD e, avaliação da comunicação entre os 

estudantes e professores, tutores e mídias. As respostas foram submetidas no software Iramuteq 0.7 

alpha 02. 
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 Na categoria com a tag conceito_de_comunicação os respondentes evidenciam a palavra 

informação (evocadas cinco vezes), mensagem, processo e troca (ambas evocadas quatro vezes) e, 

transmitir (evocada três vezes). 

 Como a indagação “Para você o que é comunicação?”, os respondentes evidenciam um 

conceito no qual a comunicação é caracterizada como informação, conforme se evidencia, a 

comunicação é “trocar informações de forma eficiente”, “ato de promover a troca de informações 

entre duas ou mais pessoas através da escrita, signos, falada, gestual entre outras”. Por meio da 

colocação dos respondentes a compreensão está acerca da presença da informação em relações de 

troca, e para os mesmos isso caracteriza a comunicação sob suas formas: verbais e não verbais. 

 Santos (2011) e Garcia (2013) discutem a comunicação diante de suas formas de acontecer, o 

ponto de convergência que os autores chegam corrobora com o destacado pelos respondentes, é uma 

troca processual, é a forma com que a reflexividade é posta. Neste sentido, fica nula a tentativa de 

estabelecer relações sem que ocorra a comunicação, seja ela sob suas formas verbais e não-verbais. 

 Os profissionais interpõem que a comunicação é, ainda, “[...] a fluência absoluta da 

mensagem”, “[...] por em circulação uma mensagem, uma ideia” e, “[...] é a ação de transmitir ou 

receber uma mensagem”. A palavra mensagem aparece como a responsável pela informação trocada, 

utilizando os verbos transmitir, receber, fluência e circulação é estabelecida a dinâmica da 

comunicação, fomentando que a informação por meio da mensagem é ativa. 

 Concatenando o conceito de comunicação algumas afirmações são colocadas pelos 

respondentes como um “processo de transmissão [...]”, “[...] processo de interação que tem como 

objetivo expressar uma necessidade” e, “[...] processo de interação e repasse de informações que 

ocorre, principalmente entre um emissor e um receptor”. Nesta lógica, é perceptível que há formas 

processuais e dinâmicas de disseminar a informação por meio da mensagem, isso caracteriza a ação 

de comunicar, por fim, a contribuição aduz a presença de papéis configurados a partir de pessoas. 

 A partir da percepção inicial do que é comunicação para os profissionais da área, buscou-se 

indagar quanto ao seu papel na EaD. Para tanto, a tag papel_na_EaD foi definida pelos pesquisadores 

na leitura inicial. As palavras que obtiveram maiores evocações foram aprendizagem e processo, com 

cinco citações; educação, forma, informação e papel com quatro citações e, interação, mensagem e 

permitir com três citações cada. 
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 Conforme destacado no discurso de um dos respondentes, a comunicação na EaD é o 

“norteador de sucesso no processo de aprendizagem”, é perceptível a atribuição do sucesso a situação 

relacional existente. Em contraponto, outro profissional enfatiza que “dado que não há uma sala 

presencial onde há a interação entre diversos atores no processo de aprendizagem, o papel de uma 

comunicação clara e objetiva, aliada a um canal de comunicação dinâmico e de fácil utilização pelo 

receptor é de total ajuda no processo de aprendizagem” minimizando que a comunicação seja o 

responsável pelo sucesso da aprendizagem. Na fala do respondente esta será um facilitador, no qual, 

percorre um processo envolvendo múltiplos fatores como as características da comunicação e os 

atores envolvidos. 

 No mesmo sentido, outro profissional sugere que a comunicação na EaD ajuda a “promover 

o entendimento, a compreensão e facilitar o processo de aprendizagem levando-se em consideração 

de que pessoas fazem uso deste meio”. Desta forma, Santos (2011, p. 7) salienta que “cresce de 

importância o processo dialógico através da linguagem escrita, pois ela passa a ser a ferramenta 

comunicacional através da qual podemos manter a motivação dos alunos e a sua audiência”. Neste 

viés, o autor considera a escrita como a comunicação de primazia em uma modalidade de ensino, em 

que ocorre a separação física dos atores. 

  Sartori (2004) estabelece argumentos semelhantes ao destacar a comunicação não-contígua, 

afirmando que na modalidade a distância a presença de meios intermediadores da comunicação eleva 

a necessidade de níveis avaliativos dos processos comunicacionais. Ao contextualizar processos de 

mediação a autora destaca há existência de interfaces tecnológicas, mas, também humanas, que 

influenciam e destacam a importância na comunicação para a modalidade. 

 A partir da constatação da importância da comunicação na EaD, algumas afirmações foram 

colocadas para que os profissionais discorressem sobre a percepção da avaliação, o que acarretou na 

construção das seguintes tags: qualidade_na_EaD, linguagem_na_EaD e 

estudante_mídiasdigitais_professor_tutor. 

A partir da tag qualidade_na_EaD, buscou-se conhecer o olhar dos profissionais quanto a 

qualidade gerada a partir da avaliação da comunicação na EaD, a palavra mais evocada foi sim. Os 

respondentes concordam que a qualidade pode ser gerada e acrescida a partir da avaliação da 

comunicação com a modalidade de ensino.  
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Algumas colocações como “Sim, totalmente. E isso deve ser constante”, demonstra que os 

profissionais compreendem a necessidade de avaliar a comunicação como um meio de promoção da 

qualidade para o ensino a distância. Evidencia-se esta relação a partir da fala de um dos respondentes, 

ao afirmar que acredita que “[...] todo processo educacional deve ser avaliado continuamente para 

melhoria, ajustes ou adequações” em que é ressaltado que a avaliação em todo o processo remete a 

uma melhoria constante. 

Outro respondente interpõe que “[...] o processo de comunicação é um dos fatores, se não o 

fator de maior relevância para a transmissão de conhecimento no processo de aprendizagem como 

um todo, não só na educação à distância”, estabelecendo haver uma contribuição aquém ao se avaliar 

a comunicação.  

Autores como Schmitt e Dias, (2007); Santos (2011); Temer e Santana (2014) relatam que a 

comunicação é fator de promoção do sucesso na educação, principalmente ao tratar da modalidade a 

Distância. Para tanto, corroborando com os profissionais, a avaliação é imprescindível ao 

desenvolvimento citado pelos autores, ao proporcionar um processo com qualidade, o que requer, 

assim, uma comunicação recíproca e com fluência. 

Contudo, a qualidade é composta por múltiplos fatores, como linguagem e a relação dos 

estudantes com os outros atores, apropriando a ideia discorrida por Martini e Peripolli (2011); Garcia 

(2013) em que o estreitamento do fluxo comunicacional, dar-se-á a partir da reflexividade, termo este 

que remete a ação dos e entre os fatores e atores envolvidos no processo. 

No sentido de reflexividade incorporou-se a tag linguagem_na_EaD, em que a “linguagem na 

comunicação das instituições de EaD deve considerar o perfil do estudante”, a partir desta, os 

profissionais discorreram suas opiniões. As palavras com maiores evocações foram dever com sete 

citações, seguido por considerar com quatro citações, adequar, aluno, caso, conhecer, efetivo, 

estudante, levar, linguagem, necessidade, necessário, perfil, processo e público. 

 Na sequência foi colocado pelos respondentes que é “[...] o mesmo que uma empresa que deve 

conhecer o perfil de seu cliente. Se não conhecer, a comunicação vai ser inócua”. A colocação do 

respondente é evidente ao mencionar que a linguagem deve adequar-se ao público que se destina. O 

paralelo traçado a partir da exemplificação abre um leque para discutir a abordagem do estudante na 

perspectiva do cliente, e este caracteriza o elo final, o objetivo do para que e para quem a comunicação 

existe. 
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 No mesmo sentido outro respondente interpõe: “Deve considerar as necessidades dos sujeitos. 

Deve ser empática, de escuta, não existe comunicação efetiva se não for levada em consideração as 

necessidades das pessoas que estão usando a EaD”. O uso do verbo dever no indicativo do presente 

caracteriza a necessidade de acontecer desta forma.  

Considerando a linguagem a partir da observação dos respondentes como fator de importância 

no processo comunicacional, foi discutida a afirmação relacionada a avaliação da comunicação do 

estudante com os professores, tutores e outros estudantes, a partir da tag 

estudante_mídiasdigitais_professor_tutor. A palavra com maiores evocações foi sim, com 24 

citações.  

Algumas considerações redigidas como “Comunicação não se dão somente entre pessoas, 

mas entre estas e dispositivos também”, ressalta que a avaliação não deverá restringir-se somente aos 

atores, mas, as variáveis que integram a comunicação no processo de ensino aprendizagem. 

Afirmativa semelhante é feita por Martini e Peripolli (2011), resgatando novamente o estreitamento 

da comunicação, neste sentido, qualquer fator envolvido no processo deverá promover o ato de 

comunicar com e entre os atores, em que a prioridade está sobre a codificação qualitativa da 

mensagem. 

Outro respondente relaciona a capacidade de assimilação do estudante com a mídia e afirma 

que “sim, pois cada um tem uma capacidade de interagir com as mídias digitais”, denotando que a 

avaliação propicia conhecer além do perfil, a capacidade de cada estudante em se relacionar com os 

aparatos tecnológicos que são colocados a disposição. Para esse posicionamento Pereira, Schmitt e 

Dias (2007) contribuem com seus achados ao mencionar a comunicação como síncrona e assíncrona, 

tal qual, a estabilidade do fluxo da informação na comunicação existe em função dos perfis de 

usuários e seu relacionamento com os meios e atores envolvidos. 

 Ao afirmar a avaliação dos estudantes com os atores envolvidos, outro respondente destaca 

que se “[...] não houver interação entre os sujeitos, pode haver prejuízo na aprendizagem”. Essa 

perspectiva embora relacionada fortemente à avaliação dos estudantes com os atores, trás a discussão 

a existência da socialização entre os envolvidos para não prejudicar o processo de aprendizagem. 

Ocorre afirmação complementar na resposta de outro profissional, que diz: “Sim, caso contrário 

poderá existir uma falha no processo nas duas vidas”, em que o processo de aprendizagem poderá 

ser comprometido a partir da ausência de qualidade na comunicação entre atores.  
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 Em direção à aprendizagem como consequência do processo de comunicação outro 

respondente contribui ao afirmar que a “[...] melhor avaliação da comunicação é saber se o sujeito 

aprendeu o que foi comunicado”, desta forma, é imprescindível que o processo comunicacional se de 

efetivamente, onde os atores codificam as mensagens e como fruto evidencia a aprendizagem.  

 Ao afirmar a comunicação entre estudantes, surgiu a seguinte afirmação: “Importante essa 

relação para a construção coletiva de conhecimento”, ao mencionar que a relação entre os estudantes 

permite a construção coletiva, é possível seguir para a compreensão de que a avaliação busca fomentar 

e controlar o crescimento e, não, somente estabelecer uma livre interação, nesse caso o objetivo maior 

é construção coletiva. Essa colocação é firmada na menção: “O que os estudantes expressam nestes 

canais reflete a qualidade da comunicação do[sic] EaD em questão”, atribuindo que a interação entre 

os estudantes possibilita compreender a efetividade da qualidade na comunicação na EaD. 

 Resgatando novamente o colocado por Sartori (2004); Romanowski (2008) na EaD coexistirá 

a complexidade e, para tanto, as relações do fluxo comunicacional é que permitem a viabilidade da 

modalidade. Diante da existência de ferramentas e atores mediadores o papel de desenvolver o 

aprender recai sobre a qualidade da comunicação estabelecida, em que os ajustes são realizados a 

partir das avaliações nos processos de interação dos atores e ferramentas que são construídos na EaD.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Resgatando o objetivo do presente estudo “analisar sob a ótica dos profissionais que atuam 

na aprendizagem a importância da comunicação para a Educação a Distância” os achados 

contemplam contribuições na compreensão desta perspectiva. A partir das mesmas foi possível 

estabelecer que os profissionais consideram o conceito de comunicação dinâmico, caracterizado por 

um processo em que a informação integra a mensagem e esta é codificada por atores. 

 A importância do estabelecimento de um conceito de comunicação torna-se relevante na 

discussão do presente estudo, a partir desta é possível estabelecer se há um consenso entre os 

respondentes. Conforme observado, há um consenso da dinamicidade do conceito a partir da 

informação, configurada como mensagem em relações construtivas. E a partir da comunicação, a EaD 

se desenvolve como um diálogo reflexivo (Garcia, 2013). 
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 Ademais, a comunicação envolve múltiplos fatores e atores, e ao mencionar a avaliação para 

a interação com a tecnologia, surgem os diferentes perfis. A miscigenação dos fatores 

comportamentais requer abordagens dialógicas abrangentes, como um aparato de mediação entre o 

ator e a aprendizagem, considerando que o distanciamento físico requer uma aproximação 

comunicativa intermediada (Martini e Peripolli, 2011). 

 Por fim, é possível estabelecer que coexista a necessidade de avaliar não somente a mediação 

tecnológica, mas, os atores envolvidos. Resgatando a afirmação de Temer e Santana (2014) ao aludir 

que a comunicação é um processo interativo, para tanto, é necessário considerar os atores sociais 

envolvidos, como professores, tutores e estudantes. Nesta perspectiva, é estabelecido o pensamento 

de uma aprendizagem que é compartilhada por meio da comunicação. 

 Conclusivamente, a perspectiva dos profissionais da EaD é estabelecida em uma linha tênue 

entre a comunicação e a dinâmica, destacando que será efetiva a partir do processo avaliativo e 

implementador, no momento em que a comunicação é reconhecida como necessária para qualquer 

momento de aprendizagem. 

 Este estudo contribui para a compreensão do pensar profissional sobre a comunicação do 

estudante para os fatores e atores envolvidos, de forma breve contribui a ampliar o perfil profissional 

da área ao compreender os processos comunicacionais e suas contribuições para a aprendizagem. 

 Como pesquisas futuras instiga-se um levantamento do pensar na perspectiva do estudante, 

para estabelecer um paralelo entre os profissionais e os usuários da Educação a Distância, remetendo 

que a partir deste podem surgir ferramentas efetivas de avaliação dos processos comunicacionais. 

 

COMMUNICATION AND EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF EaD 

PROFESSIONALS 

 

The purpose of this study is to analyze from the point of view of professionals who work in learning 

the importance of communication for Distance Education. For this purpose, a script of interviews was 

elaborated, with the purpose of knowing the demographic profile and the positioning as to the 

importance of the communicative processes in this modality of education. In order to collect the data, 

the actors involved in the pedagogical practices of the EAD were considered, such as tutors, 

coordinators, teachers and facilitators. The sample was composed intentionally, from the invitation to 

20 professional’s residents in the city of Curitiba/PR, who perform functions in public and private 

institutions, previously identified by the activities within the organizations in which they work, in the 
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most diverse levels of education. The data were treated and analyzed from the perspective of the 

Content Analysis proposed by Bardin (2009) and the coding techniques elaborated by Saldanã (2013), 

under the appraisal of learning (ROMANOWSKI, 2008; GARCIA, 2013). According to the findings, 

it is possible to establish that the need to evaluate not only technological mediation, but actors 

involved in this process, once, that the understanding of professional thinking about student 

communication to the factors and actors involved, in brief, contributes to broaden the professional 

profile of the area, including the communication processes and their contributions to learning. 

 

Keywords: Communication; EaD; Professionals; Learning. 
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RESUMO  

“Insurgência - Crônicas da Repressão” é um projeto experimental no formato de livro-

reportagem sob a ótica de estudantes que sofreram violência policial em três grandes manifestações 

contemporâneas: contra a antiga PEC 55/241 nos dias 29 de novembro e 13 de dezembro de 2016, 

em Brasília, e a paralisação geral contra a reforma da previdência e a reforma trabalhista no dia 28 de 

abril de 2017, em Goiânia. São crônicas que, em conjunto, formulam uma crônica maior sobre a 

repressão policial no sentido de compreender as motivações dos agentes coercitivos, as consequências 

na vida dos sujeitos-vítimas e a experiência que é passar por este tipo de situação dentro da luta 

estudantil em repúdio à criminalização dos movimentos sociais. Com base no referencial teórico em 

Jornalismo Literário e as metodologias de imersão, entrevistas em profundidade, construção de cena 

e diálogos, o resultado esperado do trabalho foi o de produzir uma narrativa que desperte empatias 

sociais entre pesquisador, entrevistados e leitores. Além disso, a construção de um material voltado 

às experiências das vítimas teve a intenção de estabelecer novos registros para apreender e interpretar 

os recentes acontecimentos históricos os quais não devem ser esquecidos nem distorcidos, no sentido 

de instrumentalizar o Jornalismo na direção de narrativas insurgentes. 

 

Palavras-chave: Repressão Policial. Crônicas. Jornalismo Literário. Manifestações Sociais. Luta 

Estudantil.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É possível que relatos de indivíduos dentro de um mesmo contexto possam transparecer 

marcas de determinada sociedade e sua carga socio-histórica? Essa é a pergunta norteadora para a 

produção do livro-reportagem “Insurgência: Crônicas da Repressão”. O processo de concepção 

teórico-metodológico da elaboração do livro-reportagem é o tema desenvolvido neste artigo, com o 

objetivo de revelar que mesmo em se tratando de fatos violentos, como a repressão policial, a narrativa 

jornalística literária consegue ampliar seu potencial narrativo, comunicativo e informativo. 

                                                           
1 - Graduando de Jornalismo pela UFG. E-mail: souza_bs@hotmail.com 
2 - Professora de Jornalismo da UFG e orientadora do trabalho. E-mail: angelitalimaufg@gmail.com 
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De acordo com o estudo da professora Anita Resende sobre a relação indivíduo e sociedade 

dentro da esfera marxista e freudiana (2007), a resposta para a indagação é positiva. Até porque, 

segundo ela, ambos agentes (individual e coletivo) atuam em um processo único, diferente do 

discurso hegemônico de que um sujeito pode construir seus significados empíricos sem influências 

da universalidade humana. "No pensamento contemporâneo, sobrevive uma tendência de considerar 

tanto o indivíduo como a sociedade como realidades distintas. [...] o conceito de indivíduo guarda 

uma conotação singular e particular" (RESENDE, 2007, p. 30). 

A autora analisa os estudos de Marx e Freud, e expõe a negação de ambos perante a falácia 

da autonomia humana. No pensamento marxista (MARX apud RESENDE, 2007), o indivíduo 

deveria ser visto como parte de um resultado histórico e não como um ponto de partida na história, 

como ocorre a partir do século XVIII por meio do discurso liberal. Em Freud (FREUD apud 

RESENDE, 2007), a "vida anímica individual", por mais que a historicidade não seja necessariamente 

uma questão abordada pelo autor, aparece sempre integrada ao outro, como uma espécie de modelo, 

e a questão social é mais do que justificável até mesmo em sentido privado.  

Assim sendo, o ser humano, ao contrário do discurso individualista, tende a carregar em si o 

teor social em forma de autoexpressão, e é possível averiguar um conjunto de fatores que não partem 

somente dele, mas o constituem em um globo de significados maiores e historicamente antecedentes. 

E é nisso que a pesquisa que aqui será explicitada girou em torno. E é a partir dela que o livro-

reportagem contendo crônicas sobre repressões policiais ocorridas em manifestações contra a PEC 

241/55 e as reformas do governo Temer, especialmente em novembro/dezembro de 2016 (Brasília) e 

abril de 2017 (Goiânia), se desembocou. Afinal, se o indivíduo carrega histórias que abarcam o modus 

operandi da sociedade a qual está inserido e a qual, por sua vez, advém de outra onda de expressões 

que formaram a sociedade ascendente, o que relatos de repressões em atos públicos podem revelar 

sobre a organização popular e sobre a própria estrutura da sociedade na qual as vítimas pertencem?  

“Insurgência: Crônicas da Repressão” é um projeto experimental construído no formato de 

um livro-reportagem sob a ótica de vítimas que sofreram repressão policial nestas três manifestações. 

O objetivo foi, por meio de crônicas (breves textos), formular uma crônica maior sobre a violência 

policial, no sentido de compreender as motivações dos agentes coercitivos, compreender as 

consequências na vida dos sujeitos-vítimas (e da sociedade como um todo, levando para o lado 
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simbólico sobre o que o ato de manifestar representa) e compreender a experiência que é passar por 

esse tipo de repressão.  

Com base no referencial teórico em Jornalismo Literário e as metodologias de imersão, 

entrevistas em profundidade, construção de cena e diálogos, o resultado esperado do trabalho foi o de 

produzir uma narrativa que desperte empatias sociais entre pesquisador, entrevistados e leitores. Além 

disso, a construção de um material voltado às experiências das vítimas visou estabelecer novos 

registros para apreender e interpretar os recentes acontecimentos históricos os quais não devem ser 

esquecidos nem distorcidos.  

Observar realidades que correspondem às nossas é parte de um trabalho que envolve o campo 

da pessoalidade e o campo do "outro". Pois, ao mesmo tempo em que as codificações subjetivas estão 

intrínsecas nesta prática, as vivências de personagens em segundo, terceiro e quarto plano também 

orientam a experiência na sua forma ampla e complexa. O trabalho de campo nas manifestações de 

2016 (Brasília) e de 2017 (Goiânia) fomentou a importância de elaborar um projeto jornalístico sobre 

a violência policial e suas consequências na vida das pessoas imersas nestes contextos. Para além do 

relato pessoal, estender a mão para buscar mais informações oriundas de outros horizontes abre 

caminho para o diálogo entre os valores inerentes ao "eu" e ao "nós", ao entendido como "individual" 

e ao social.  

Dessa forma, o método etnográfico já havia sido parcialmente aplicado por meio da 

observação participante nos levantes populares de Brasília e de Goiânia, que são os pontos-chave do 

livro-reportagem e da elaboração das crônicas dialogadas com a experiência do pesquisador e as 

experiências das vítimas da violência policial. Houve, também, a intersecção entre o material coletado 

e confeccionado (fotografias, crônica e perfil literário-jornalístico), e as entrevistas em profundidade. 

Todas as entrevistas estão disponibilizadas no site de podcasts <souzabs.wixsite.com/insurgente> 

para estabelecer um acervo contendo materiais sonoros das três manifestações, já que as vozes das 

vítimas são fundamentais no registro das recentes histórias de repressão policial no país.  

É necessário registrar para que os acontecimentos não sejam esquecidos ou distorcidos. É 

necessário, também, compor a nossa própria história, tanto na integralidade (no caso, a inserção dos 

áudios completos na plataforma web) quanto na significação (uso das entrevistas e da experiência 

pessoal na elaboração das crônicas para o livro-reportagem). 
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2 HISTORICIDADE E DESENVOLVIMENTO DAS CRÔNICAS INSURGENTES 

 

Segundo os estudos de Marcelo Mattos (2004) sobre a realidade repressiva no Rio de Janeiro 

em meio a greves e sindicatos, as violências policiais sobre a classe trabalhadora, tal como 

abordagem, vigilância e repressão, foram cada vez mais enfatizadas nos regulamentos da categoria, 

desde a década de 1890. Em 1900, a "polícia política", composta por um grupo especializado de 

policiais, se origina e, mais adiante, se intensifica na esteira de grandes mobilizações operárias como 

a greve geral paulistana de 1917 e a insurreição operária impedida pela espionagem no Rio de Janeiro, 

em 1918 (MATTOS, 2004).  

Com isso, a criminalização das organizações populares foi de pouco a pouco ganhando forma e 

conteúdo. No Direito Público brasileiro, por exemplo, "o tratamento ao fenômeno social greve oscilou 

entre considerá-la um delito e um direito" (MATTOS, 2004, p. 257). Sem contar o fato de que o código 

penal brasileiro, em seu art. 206 de 1890, instituía delito o ato de "causar ou provocar a cessação do 

trabalho" ao reivindicar aumento ou diminuição de serviço ou salário. A "questão social" aparentemente 

infligia "perigo" ao progresso do país e devia ser observada com olhos atentos. 

A PEC 55, antiga 241, foi aprovada com 53 votos a favor em segunda votação realizada em 

sessão plenária do Senado. A medida que criou teto para o gasto público já havia sido aprovada em 

primeira votação no mês anterior (novembro de 2016) e foi promulgada no fim do mesmo ano. Nos 

dias das deliberações legislativas, duas grandes manifestações contrárias ao projeto de emenda 

ganharam forma por intermédio de outros atos e ocupações de estudantes em diferentes unidades de 

ensino do país: a de 29 de novembro e a de 13 de dezembro de 2016, realizadas nos arredores do 

Congresso Nacional, em Brasília. Meses depois, no centro de Goiânia, outro protesto resultante de uma 

greve geral também ganhou espaço, porém com objetivos diferentes (ou nem tanto assim).  

No dia 28 de abril de 2017, diversos estudantes, docentes, grupos organizados e trabalhadores 

em geral se reuniram para realizar uma manifestação contra a reforma trabalhista e a reforma 

previdenciária propostas pelo governo Temer. Ambos os cenários de protestos decorreram em tempos 

diferentes, com motivações diferentes, e em um contexto espacial diferente. Contudo, há um complexo 

jogo de ações nas duas narrativas que veio instrumentalizado por fumaça, tiros de borracha e sangue: a 

repressão policial e a força coercitiva deste instrumento de violência. Diversas narrativas surgiram entre 

as violências destas manifestações, mas talvez ainda existam vozes sufocadas que necessitem um 
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instrumento específico para se projetarem, e essas vozes podem inferir significado por si mesmas nos 

moldes da repressão policial. 

 

2.1 Criação e produção do livro 

 Antes de começar o processo das entrevistas em si, no final de agosto, houve a busca dos 

materiais que já haviam sido coletados e confeccionados durante as manifestações em Brasília e na 

greve geral de Goiânia (fotografias, crônicas e um perfil jornalístico produzido na disciplina 

"Jornalismo Literário", no segundo semestre de 2016). Foi nesse momento que o campo amostral foi 

definido de fato: estudantes de Goiânia. Antes, a intenção era coletar relatos de toda e qualquer pessoa 

que havia sofrido algum tipo de violência nos atos populares referenciados. As indicações ou nomes 

que vinham à cabeça correspondiam exatamente a esse perfil e ao do próprio pesquisador em sua 

pessoalidade. A proposta provou-se coesa da observação participante e do teor das manifestações, já 

que estas abarcam reivindicações estudantis.  

Outra influência para enfocar na luta dos estudantes foi o levantamento de vários artigos sobre 

movimentos populares nacionais do "Le Monde Diplomatique Brasil", entre 2012 e 2016. Um deles, 

intitulado "As juventudes e a luta por direitos" (edição de novembro de 2012), trouxe luz sobre a 

busca pelos direitos dos jovens. A professora de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, Regina Novaes, 

afirma no texto que a história do Brasil é transpassada, a partir dos anos de 1980, pela mobilização 

da juventude por diferentes sonhos e causas. Na época, vivia-se a ápice da nova divisão internacional 

do trabalho, aprofundamento dos processos de globalização mercadológica, da desterritorialização 

dos processos produtivos e de flexibilização das relações trabalhistas. Os projetos de ajustes 

promovidos pela necessidade de conter a dívida externa tinham o foco em corte de gastos.  

As políticas sociais, dessa maneira, não eram vistas como prioridade. A ênfase estava na 

necessidade de contenção e prevenção em detrimento aos "jovens como sujeitos de direitos". Só após 

2005, durante o primeiro governo de Lula, que foram criados a Secretaria Nacional da Juventude e o 

Conselho Nacional da Juventude, com o objetivo de validar, articular e avaliar ações voltadas para 

jovens entre 15 e 29 anos. Antes não havia um espaço governamental nacional de juventude, a não 

ser por algumas iniciativas de criação de secretarias e coordenadorias municipais e poucas estaduais. 

No artigo, a professora Regina Novaes também aborda que a luta se complexificou com a ampliação 

das questões de gênero, raça e etnia (herdadas dos anos 1970 e 1980). O tema da diversidade somou 
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causas e trouxe o conceito interseccional, ou seja, de que jovens poderiam ser gradativamente 

discriminados a depender do gênero, da raça, da classe e da orientação sexual. Dessa maneira, o valor 

da solidariedade tornou-se motim para dar conta "das diferenças que os unem" e, assim, somar forças 

pela luta coletiva. 

Essa discussão estimulou reflexões sobre o fato de que a juventude é uma fase em que a pessoa 

está em transição para a vida adulta. Uma complexa narrativa se forma em torno destes sujeitos e da 

maneira como a sociedade se molda na noção de "direito" e do embate com o "contrapoder". Os 

movimentos estudantis se tornam instrumentos simbólicos de insatisfação com o modelo de "conter 

e prevenir". E mais: é um movimento contra o discurso hegemônico de que tanto o indivíduo quanto 

sociedade portam realidades distantes (RESENDE, 2007). Afinal, no pensamento marxista (MARX 

apud RESENDE, 2007), o indivíduo deveria ser visto como parte de um resultado histórico e não 

como ponto de partida na história. O ser humano tende a carregar em si o teor social em forma de 

autoexpressão e dele é possível observar significados maiores e historicamente antecedentes.  

A entrevista com o Mateus Ferreira, vítima da repressão na greve geral do dia 28 de abril de 2017, 

já era uma prerrogativa antes mesmo do início da produção. A sua história foi o gatilho para a 

elaboração de um perfil jornalístico na disciplina de Jornalismo Literário e era ela que orientaria o 

desenrolar das crônicas. Todo o restante ainda era um grande ponto de interrogação. Ao menos com 

as leituras já era possível ter noção de que os entrevistados seriam estudantes. 

No entanto, o processo de escolha foi mais fácil do que o imaginado. As fontes foram surgindo 

entre indicações de amigos que participaram das manifestações e de lembranças ao rememorar 

colegas de universidade que poderiam ter sofrido algum tipo de repressão policial. Por algum motivo, 

a entrevista com o Mateus não foi a primeira a ser realizada. Na busca de possíveis nomes, uma amiga 

acabou indicando a que seria a primeira a fazer parte da história: Mariana.  

A conversa circundou uma sala de aula na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, 

onde a jovem estudava. Ela tinha uma história específica para contar e era sobre justamente a maneira 

em que tinha sido detida em Brasília. A cada novo desdobramento, era possível acompanhá-la em 

uma espécie de recomposição dos fatos. A escolha do segundo entrevistado foi feita ao acaso, durante 

a cobertura um evento sobre os males causados pela Emenda Constitucional 95. Depois da palestra 

com dois professores, abriu-se um momento para perguntas. Um dos espectadores levantou de onde 

estava sentado e elevou o tom da voz ao rememorar momentos de repressão que havia sofrido em 
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Brasília. Ele era membro do Diretório Central dos Estudantes da UFG e tinha participado dos levantes 

populares contra a antiga PEC 55/241 dos cortes de gastos públicos, que agora é a Emenda 

Constitucional 95.  

Odiney é um jovem negro e militante do movimento estudantil. O seu relato não se referia a 

apenas um momento específico de repressão. Ele havia participado das manifestações em Brasília e 

até mesmo da greve geral em Goiânia. Em todas participou do grupo localizado na linha de frente. A 

mesma sensação de Mariana voltou para as palavras de Odiney. Costume com a repressão em meio a 

protestos populares. A fala do rapaz carregou uma espécie de discurso politizado durante todo o 

tempo, perfazendo a compreensão sobre as táticas de repressão e as táticas dos próprios manifestantes 

para conter a votação sobre o projeto de emenda constitucional que acontecia no Congresso.  

Teve um instante, quase no fim da conversa, que ele sutilmente mencionou o que seria o "perfil" 

das lideranças de manifestações sociais as quais a tropa policial buscava para criminalizar. Perfil 

físico. No meio tempo relatava a sua fuga quando percebeu policiais detendo grupos isolados ao fim 

do primeiro ato em Brasília. Não queria ser preso e por isso corria para não enfrentar as consequências 

de ser visto como líder. Sem nem mesmo dizer com as palavras explícitas, era perceptível o recorte 

de raça no fragmento da entrevista.  

O terceiro entrevistado finalmente foi o Mateus. O encontro finalmente aconteceu. Ainda era a 

primeira quinzena de setembro. Não demorou muito. Foi questão de trinta minutos. Ele parecia estar 

com pressa. No entanto, foi possível averiguar circunstâncias antes desconhecidas na narrativa. 

Passaram dias e parecia faltar alguma coisa dentre o material coletado. Ficou decidido, então, 

entrevistar mais uma pessoa, que no caso foi a Lorena. O desafio primeiramente foi marcar a 

conversa, porque o nome dela já havia sido indicado por uma amiga que inclusive participou nas 

ocupações da Faculdade de Informação e Comunicação. A reunião também aconteceu no Campus 

Samambaia da UFG, nos arredores da Faculdade de Letras. Era horário de almoço. O único momento 

em que podia sentar para conversar. Ela não estava sozinha. Além da marmita do Restaurante 

Universitário, outra garota que parecia ser sua melhor amiga acompanhava-a.  

Lorena contou da sua relação com o trabalho desde cedo e com a solidão. Teve que cuidar do 

irmão durante grande parte do tempo de infância pelo fato de sua mãe ter que sustentá-los sozinha 

trabalhando fora. Ela se espelhava naquela mulher pobre e resistente. Pertencia-se. Estava sozinha, 

mas não completamente. O sentimento de revolta a fez se inteirar do movimento estudantil e a 
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carregar uma revolta instrumentalizada pela sua impulsividade. Em 2012, fez cursinho na FIC, antiga 

FACOMB, e começou a se articular politicamente. Participou da frente de lutas de 2013 contra a tarifa 

do transporte público e da ocupação na Câmara Municipal de Goiânia, a partir do dia 8 de outubro do 

mesmo ano, somando a luta dos professores durante 15 dias. Desde então, não havia tido contato com 

a repressão policial. Achava que era um problema, mas não sabia da dimensão até o momento de 

enfrentá-la diretamente. 

O primeiro embate não foi em manifestação, muito menos na vivência de uma ocupação. Foi em 

um ônibus, em um sábado qualquer, em uma noite qualquer. Ela estava com duas pessoas que 

participavam da frente estudantil: o namorado e uma amiga. Saíam pela linha 003 do centro rumo à 

Cidade Jardim, bairro onde morava. Os três estavam na frente, antes da catraca, porque não tinham 

passagem. O ônibus passou no ponto lotado da Praça do Tamandaré e as pessoas foram entrando. Ao 

fundo da fila tinha uma senhora pedindo para entrar pela porta detrás. O motorista ignorou. Por causa 

disso, Lorena chamou a sua atenção. Ele por fim olhou em direção à senhora, que explicou que estava 

sem o passe de idoso, mas queria entrar mesmo assim por não precisar pagar a passagem. Mesmo 

após os argumentos, não a deixou entrar e seguiu viagem. 

Lorena protestou contra o motorista, mas são somente: outros acompanhavam. Ele não tolerou a 

situação. Encostou o ônibus no posto mais próximo, desceu e chamou três policiais que estavam à 

paisana. Um deles entrou e falou diretamente com o namorado de Lorena (o único com a garrafa de 

álcool na mão, mesmo tendo sido o que menos falara). Disse para o rapaz descer. Ele negou. Depois 

uma ação desencadeou a outra a ponto da garota se ver sendo agredida por outro policial que entrou 

no ônibus. Foi detida junto com o namorado e teve que enfrentar o porta-malas escuro da viatura 

mesmo protestando contra por ter medo de espaços fechados e escuros. Algemas, pressão psicológica 

e agressões: esse foi o seu primeiro contato com a policial e com a repressão. Depois ela contou outro 

caso de repressão em que um amigo havia sido preso sob a alegação de ter agredido um policial 

durante confronto, mesmo não tendo feito nada. Não havia provas. De acordo com ela, o jovem foi 

criminalizado simplesmente por ser negro.  

Por fim chegou o momento de relatar a sua experiência na manifestação de Brasília. Por si só foi 

um relato vago, se escutado de maneira isolada. Todos os antecedentes contribuíam para construir o 

que Lorena é hoje e a forma que ela reagia aos acontecimentos em sua volta, especialmente em 

Brasília.  
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O processo de coleta de dados ocorreu na seguinte ordem: seleção de entrevistados após análise 

de material coletado pelo pesquisador nas manifestações, realização das entrevistas com o auxílio de 

um celular para gravar o áudio e, por conseguinte, a escrita das crônicas. Vale ressaltar que todos os 

sujeitos receberam o formulário de autorização do uso do nome e do material coletado, tendo em vista 

que os arquivos sonoros seriam disponibilizados em plataforma web para visualização integral (salvo 

os momentos em que os entrevistados falam nomes de organizações, de outras pessoas etc.). No 

entanto, mesmo com a autorização em mãos, a decisão foi a de não colocar o nome completo de 

ninguém para resguardá-los de eventuais retaliações.  

A escrita foi um processo constituído por fases oras amenas ora conturbadas em decorrência de 

situações parecidas terem constituído parte da experiência do pesquisador ao realizar a observação 

participante nas manifestações. As três primeiras crônicas do bloco I - gás lacrimogêneo - fazem 

referência ao momento em que Mateus Ferreira acorda confuso no leito de hospital depois de sofrer 

o trauma cranioencefálico e lapsos da manifestação em Brasília e em Goiânia. Também faz alusão ao 

momento inicial da repressão, quando as pessoas vislumbram a fumaça da bomba acinzentada 

dominar o espaço ao redor. Na segunda crônica há o enlace do momento em que Mateus Ferreira 

sofreu a repressão e a perspectiva do pesquisador ao estar presente na cena. O choque de realidades 

introduz o ponto de vista do autor como parte da história.  

O embate direto com o gás fomenta a terceira crônica. A fumaça foi corporificada com o 

objetivo de demonstrar a desumanização dos sujeitos manifestantes por meio da humanização de 

objetos anímicos, estáticos e lapidados. Na sequência as narrativas de Mariana e de Odiney são 

introduzidas em todas as quatro crônicas do bloco II - spray de pimenta e cassetete. As duas primeiras 

dedicam-se especialmente à garota, desde o momento em que ela é detida na primeira manifestação 

em Brasília (novembro de 2016) até quando é levada ao distrito da polícia civil. O narrador em terceira 

pessoa acompanha a história sem saber qual rumo vai tomar e descreve as reações e pensamentos de 

Mariana. Às vezes ele adentra tanto na narrativa que acaba promovendo fluxo de consciência pelo o 

que ele capta dos pensamentos de Mariana. Os sentimentos começam amenos e se desenvolvem em 

desespero.  

A terceira e quarta crônica faz referência à experiência de Odiney como membro da linha de 

frente das duas manifestações em Brasília (novembro e dezembro). Tem-se aqui um panorama mais 

geral da repressão, bem como as estratégias inferidas em ambos os lados: manifestantes e tropa 
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policial. No entanto, ao final da quarta e última crônica do bloco, a sutileza da busca por perfis de 

"líderes" do movimento, após a recuada dos manifestantes e o isolamento de alguns grupos, ganha 

forma. Odiney foge de policiais enquanto questiona a forma como eles abordam e selecionam os 

potenciais manifestantes que levarão a culpa por alguma ação direta ou até mesmo pelo movimento 

como um todo. Quem é visto como criminoso? Qual o perfil que eles buscam? São perguntas que 

perduram no jovem negro. 

Há também um fluxo de consciência de Odiney em que os pensamentos criam uma 

organização tão bem delineada que a fumaça do gás lacrimogêneo se "dissipa". É uma metáfora para 

a sanidade retomada e a ausência de confusão - característica da fumaça e de seus efeitos. Ele reflete 

sobre o Guilherme Irish, jovem morto pelo pai por aceitar que o filho se engajasse em lutas estudantis 

e na ocupação da UFG, realizada no fim de 2016. No fim, o narrador em terceira pessoa retoma o 

destaque ao fazer referência para um diálogo que acontecia a poucos metros de Odiney. Ele não ouvia, 

mas o narrador chega até lá e "escuta". Eram pessoas alertando sobre a prisão da Mariana. As histórias 

se entrecruzam, assim como no primeiro bloco (Mateus Ferreira e o meu ponto de vista). O spray de 

pimenta e cassetete marcam o bloco, apesar do gás lacrimogêneo persistir como personagem. 

O terceiro bloco - correntes - também foi composto por quatro crônicas e dão sequência às 

histórias de Mariana, entrecruzada com a experiência do autor/pesquisador na segunda manifestação 

em Brasília. Todos os textos fazem referência metaforicamente às correntes que são colocadas e as 

consequências disso. No entanto, o sentido de corrente como um meio de união entre semelhantes 

também é colocado em prática para confrontar a ausência de liberdade das algemas. É uma resistência 

por meio da maneira de se pensar a metáfora.  

Na quarta e última crônica de "correntes" a narrativa de Lorena é disposta de uma só vez. 

Como um solavanco. Os vários relatos de repressão direta e simbólica somam-se para explicar a 

impulsividade e raiva acumulada da garota, bem como a motivação para continuar lutando apesar dos 

pesares. É uma história carregada, complexa e ao mesmo tempo crua. Há uma estratégia de referencial 

ao usar a camiseta do "Olodum", que uma senhora a vestiu quando estava com o busto nu e cercada 

por dois policiais, como um recurso para puxá-la ao tempo "presente", da manifestação em Brasília, 

quando ela é socorrida por manifestantes baianas. No fim, insere-se referência à sua infância e ao 

sentimento de pertencer em lutas que travou desde que se viu espelhada na imagem da mãe. 
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O epílogo "guerra silenciosa" é a retomada da história de Mateus, referenciada no primeiro 

dos blocos. Vislumbres dos relatos descritos nas crônicas passadas se conectam e complexificam o 

momento em que o jovem cai no chão, ensanguentado e consciente. Esse último texto tem referência 

ao gás, ao cassetete e, sobretudo, às correntes, quando os manifestantes, de mãos dadas, são expulsos 

da própria rua na manifestação de Goiânia, instantes após a violência acometida contra Mateus. Mãos 

dadas como uma corrente. No fim, quando a narrativa faz mais uma viagem, agora para o momento 

em que acorda, Mateus percebe uma mancha escura no olho do lado esquerdo, e é com essa referência 

que o livro se encerra.  

Após a escrita, houve a seleção e edição das fotos realizadas nas manifestações para compor 

a abertura de cada um dos blocos. Todas estão em preto e branco para dar o sentido de historicidade, 

"passado", silêncio, cinza e fumaça. A seleção se baseou nas principais sensações que os blocos 

carregam, de maneira que o leitor já tenha uma prévia - imagética - do que será abordado nas crônicas 

de cada uma das partes.  

 

Figura 1: uma das fotos selecionadas para compor o bloco I – gás lacrimogêneo 

 
Fonte: arquivos do autor, 2016. 
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Figura 2: uma das fotos selecionadas para compor o bloco II – spray de pimenta e cassetete 

 
Fonte: arquivos do autor, 2016. 

 

Figura 3: uma das fotos selecionadas para compor o bloco III – correntes 

 
Fonte: Arquivos do autor, 2016. 
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Figura 4: uma das fotos selecionadas para compor o epílogo – guerra silenciosa 

 
Fonte: Arquivos do autor, 2016. 

 

O projeto gráfico e a diagramação ficaram por responsabilidade do jornalista Lucas Botelho, 

exceto capa e contracapa que o próprio pesquisador elaborou. Tons cinza ao longo de todo o design 

do produto e miniaturas de desenhos inseridos abaixo de cada início de bloco foram algumas das 

decisões tomadas em conjunto, tanto na reunião presencial como em conversas por WhatsApp. 

 

Figura 5: capa diagramada do livro-reportagem, tendo como base uma das fotografias tiradas 

pelo pesquisador/autor nas manifestações de Brasília, no fim de 2016 

 
Fonte: arquivos do autor, 2018. 
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O processo de imersão ganha forma delineada se o projeto gráfico colaborar na construção de 

significados. Pensando nisso, o jornalista Botelho deu a ideia de literalmente inserir uma espécie de 

degradê acinzentado por baixo das três primeiras crônicas (bloco gás lacrimogêneo), que fica cada 

vez mais nítido até chegar ao fim do terceiro texto. A estratégia não compromete a leitura e atende ao 

propósito do conteúdo do primeiro bloco de crônicas. 

Foram repassadas ao menos quarenta fotos selecionadas, editadas em preto e branco e 

organizadas (dez para cada bloco) a fim de experimentar possíveis combinações na hora da 

montagem. Seis fotos foram escolhidas por ele na composição inicial de cada um dos blocos. No 

total, 24 fotografias foram diagramadas para o livro-reportagem. A estratégia final ficou decidida 

assim: nome do bloco; abaixo, uma miniatura que represente bem o sentido das crônicas que fazem 

parte do determinado bloco; na próxima página a primeira fotografia; na outra a segunda e assim por 

diante até chegar à sexta; início da primeira crônica na página seguinte à última fotografia; fim do 

bloco e introdução do próximo seguindo a mesma linha de raciocínio. 

 

2.3 Referencial e Metodologia 

Consta ressaltar que o principal suporte teórico empregado na estrutura narrativa em questão é o 

autor Edvaldo Pereira Lima, mesclado ao Walter Benjamin (1987), Tom Wolfe (2005), bell hooks 

(2013), Cláudia Lemos, Yolanda Tuzino (1979), Osman Lins (1976), Fábio Souza (1983) e Cremilda 

Medina (1990). Juntos, cada um com sua análise da prática literária e jornalística serviram como base 

para consolidar a transgressão ao ato de contar acontecimentos caóticos.  

O processo de imersão na narrativa jornalística corresponde à absorção de elementos do fazer 

literário, em que o direcionamento é mediado para outro fim (LIMA, 2004). Segundo o autor, a saída 

para o real a fim de coletar dados ao passo em que o retrata por meio de formas de expressão 

provenientes da literatura é uma ruptura com a maneira de pensar a realidade dentro da lógica 

noticiosa. O acontecimento é apenas um ponto de partida para aprofundar os tempos que antecedem 

e sucedem o fato em si. Escrever um livro-reportagem tem o potencial para estender a noção 

informativa e orientativa do jornalismo cotidiano (LIMA, 1998). Dessa maneira, a "forma" é também 

significada e ressignificada de acordo com os materiais apurados para aprofundar a abordagem e 

transgredir a estrutura do acontecimento pelo acontecimento.  
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O relato da vida, quando este é munido por pessoas que não encontram "sopros de esperança" 

para romper o silêncio de suas próprias vivências, é uma ferramenta que deve entrar em consonância 

com a prática transgressora inerente na escrita. Ou seja, a forma de se contar histórias de luta também 

deve fugir de limitações delimitadas à questão obsoleta de causa e efeito (LIMA, 1998). A variação 

do ritmo narrativo, mudanças de certas características de estilo e alterações do ponto de vista (LIMA, 

1998) são basilares para harmonizar a eficiência e a fluência da mensagem a ser transpassada.  

 

A narrativa é um objeto compacto e inextrincável, todos os seus fios se entrelaçam entre si e 

cada um reflete inúmeros outros. Pode-se, apesar de tudo, isolar artificialmente um de seus 

aspectos e estudá-lo - não, compreende-se, como se os demais aspectos inexistissem, mas 

projetando-o sobre eles: neste sentido, é viável aprofundar, numa obra literária, a 

compreensão de seu espaço ou do seu tempo; que função desempenham, qual a sua 

importância e como introduz o narrador. (LINS, 1976, 63-64). 

 

Utilizar a crônica, gênero tradicional do jornalismo brasileiro, para formular essa multiplicidade 

de significados é interessante por ser uma perturbação no contrato de leitura estabelecido em um 

jornal e uma maneira de explorar a provisoriedade para ultrapassá-la (LEMOS, 1997). É uma 

narrativa rápida, tal como os relatos de repressão, e tem o objetivo de aproximar os fatos da 

sensibilidade do leitor (CANDIDO apud LEMOS, 1997). Também é paradoxal, tendo em vista que a 

evolução do gênero incorporou aos poucos características como "leveza, a brevidade, a disposição de 

divertir sem preocupação de informar, o humor, a narrativa aparentada à ficção dos contos ou a 

exposição que chega perto da poesia" (LEMOS, 1997, p. 6).  

Contudo, isso é bom pelo fato de que a intenção de usar a crônica como o gênero-mor do livro é 

justamente mostrar que a brevidade dos acontecimentos suscita a reflexão e a ampliação da realidade 

por causa da complexidade do "hoje" em meio ao contexto histórico. A crônica também é capaz de 

suplantar os aspectos do dia a dia, mesmo caóticos, e buscar "no seu inerente lirismo a possibilidade 

de dar perenidade ao texto jornalístico" (SOUZA, 2016, p. 5). Afinal, lidar com a repressão também 

pode ser um processo corriqueiro que satisfaz o "jornalismo cotidiano". A maioria dos entrevistados 

personagens enfatizam o "costume" ao ter que lidar com esse tipo de violência. 

A abordagem qualitativa amparada pelo método etnográfico, que exige um aprofundamento no 

campo de pesquisa, foi de suma importância para garantir a fluência das crônicas e o fluxo de 

consciência. Mesmo que as entrevistas não tenham sido longas (nenhuma passou de duas horas de 

duração), elas foram o suficiente para somar a observação participante gerada pela experiência do 
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autor/pesquisador dentro das manifestações de novembro e dezembro de 2016, em Brasília, e de 28 

de abril de 2017, em Goiânia. A busca da perspectiva integrada abriu caminho para o diálogo entre 

os valores inerentes ao "eu" e ao "nós", ao entendido como individual e ao social dentro do discurso 

hegemônico que dissocia o pensamento da universidade humana (RESENDE, 2007). As crônicas 

conseguiram fôlego necessário, mesmo que pudessem ter mais caso os relatos se prolongassem, para 

mostrar a brevidade do acontecimento e ultrapassá-lo com a reflexão estabelecida. 

 

Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando “captar" o fenômeno em estudo a partir da 

perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. 

Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do 

fenômeno. Partindo de questões amplas que vão se aclarando no decorrer da investigação, o 

estudo qualitativo pode, no entanto, ser conduzido através de diferentes caminhos. (GODOY, 

1995, p. 21, grifos do autor). 

 

A etnografia corresponde ao trabalho de campo do projeto aqui explicitado. Ela é entendida 

como um “método de pesquisa qualitativa e empírica que apresenta características específicas” 

(TRAVANCAS, 2006, p. 100) por exigir um aprofundamento advindo do próprio pesquisador e, 

dessa forma, serviu como estrutura ideal para a construção do livro-reportagem. Também é mediada 

por conhecimento prévio que se faz com levantamento bibliográfico inicial, leitura do material 

coletado e a entrada ao campo experiencial. Esta última é composta por uma série de possibilidades 

oriundas mais ao universo pesquisado do que ao método etnográfico propriamente dito 

(TRAVANCAS, 2006).  

Pensar de acordo com o método etnográfico exige a imersão do pesquisador em dois formatos 

diferentes de transformação (ou a tentativa de transformar): "exótico" em familiar, e o familiar em 

"exótico". O primeiro implica no encontro do pesquisador com a sociedade estudada, do “diferente”, 

por meio do confronto com um universo diverso do seu, com outros códigos, lógicas e maneiras de 

pensar e viver. O segundo diz respeito ao que envolve o pesquisador no ato de decidir pesquisar a sua 

própria sociedade, procurando percebê-la de uma forma nova, “estranhada” dentro de sua própria 

cultura (DAMATTA apud TRAVANCAS, 2006). 

Uma das possibilidades engendradas pelo método etnográfico é a observação participante, que 

corrobora para explorar os âmbitos objetivos e subjetivos inscritos na sociedade - ou ao menos no 

campo amostral da análise. Sua formatação surgiu dentro das práticas de pesquisa de campo de 
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etnógrafos e antropólogos e envolve o "ir ao mundo, ouvir as pessoas e, principalmente, observar para 

compreender aquilo que se passa" (ROVIDA, 2015, p. 78). 

As entrevistas em profundidade (pesquisa qualitativa), que serão realizadas de maneira livre, 

flexível e com ao menos seis pessoas no geral (duas para cada manifestação), vem com o objetivo de 

permitir as "diferentes maneiras de perceber e descrever os fenômenos" (DUARTE, 2006, p. 63), de 

forma a estender o ponto de vista do pesquisador a diversos cenários e interpretações em torno de um 

mesmo horizonte de análise. Ainda de acordo com Jorge Duarte (2006), a intenção é a de fornecer 

componentes para entender uma situação ou a estrutura de uma problemática, que em nosso caso é a 

violência policial em torno de três específicas manifestações sociais. Consequentemente, essa 

compreensão foi basilar no ato de construir as crônicas do livro-reportagem, seja para dar vazão às 

descrições dos acontecimentos, seja para pluralizar as narrativas. 

Além disso, a construção dos personagens, incluindo o sujeito-eu descrito em primeira pessoa, 

dialoga sutilmente com a estratégia narrativa desenvolvida por meio da obra de Joseph Campbell, 

"Herói de Mil Faces" (1949). Chega à superfície, mas não é levada com mais afinco por causa da 

proposta adversa, que é inerente ao constructo das crônicas. A intenção do livro-reportagem não foi 

a de decorrer na jornada de vida dos personagens (perfis), mas ainda assim existem jornadas (breves) 

que se correlacionam com a subjetividade de cada um. As/os heróis/heroínas da(s) história(s) 

incorrem na sobrevivência, ressurreição e renascimento apesar de processos de deteorização 

(CAMPBELL, 1949) em situações específicas. Ter conhecimento dessa adaptação da jornada do 

herói, realizada e levada adiante por Edvaldo Pereira Lima e Mônica Martinez, contribuiu no processo 

de transposição das narrativas em torno da literatura. Os fatos marcam os personagens. Existe um 

antes e um depois a cada relato de repressão. Só foi possível levar esses pressupostos em conta graças 

ao conhecimento sobre o assunto adquiridos nas aulas de Jornalismo Literário na Faculdade de 

Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 

Os materiais coletados por meio da observação participante, da interpretação das entrevistas 

em profundidade serviram como base na construção das crônicas do livro-reportagem. Cada uma das 

entrevistas foi usada em mais de uma crônica, a depender da proposta temática. Ademais, todas as 

entrevistas estão disponíveis em formato sonoro por meio do site <souzabs.wixsite.com/insurgente>. 

Eventuais edições dos áudios foram realizadas para dinamizar, qualificar a experiência e retirar 
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fragmentados solicitados pelas fontes (como, por exemplo, nomes de organizações políticas), sem 

prejuízo de conteúdo. 

 

CONCLUSÃO 

 

As palavras insurgentes são meras consequências projetadas por causa de contextos 

distópicos. A elaboração deste livro-reportagem, acima de tudo, promoveu ressignificações entre o 

entendido como "nós" e como o "eu". O sorriso estampado no rosto do Mateus Ferreira apesar dos 

pesares, o olhar distante e ao mesmo tempo próximo de Mariana, a resiliência por vezes 

incompreensível de Odiney e a impulsividade enraivecida de Lorena são lapsos de esperança em meio 

à luta constante de jovens inconformados com o sistema hegemônico. Estar enveredado na guerra 

silenciosa do cotidiano tende a sufocar os gritos de rebeldia, mas há algo que move para frente mesmo 

assim.  

É necessário não esquecer. É necessário recompor os fatos, refletir sobre as circunstâncias 

inerentes a eles e ressignificar as memórias, fragmentadas ou não. Assim, o que desanima se torna 

também um motivo a mais para continuar e promover a mobilização efetiva dos movimentos sociais 

em busca da luta em conjunto. "Nós" envolve os outros, mas ao mesmo tempo corresponde ao que 

está dentro da gente. Sobretudo, "Insurgência" é um projeto experimental com o objetivo de servir 

como base a outras pesquisas acadêmicas e outros livros-reportagem na mesma perspectiva, porém 

ampliando, encontrando saídas e desvelando as marcas da violência legitimadas pelo Estado.   

 

 INSURGENCY: CHRONICLES OF THE POLICE REPRESSION IN THREE 

CONTEMPORARY MANIFESTATIONS 

 

ABSTRACT 

 

Insurgência - Crônicas da Repressão is an experimental project in the form of a book-report from the 

point of view of students who suffered police violence in three major contemporary manifestations: 

against the old PEC 55/241 on November 29 and December 13, 2016, in Brasilia, and the general 

strike against pension reform and labor reform on April 28, 2017, in Goiania. They are chronicles 

that jointly formulate a greater chronicle on police repression in order to understand the motivations 

of coercive agents, the consequences in the life of the victim subjects and the experience that is to go 
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through this type of situation within the student struggle in repudiation to the criminalization of social 

movements. Based on the theoretical reference in Literary Journalism and as immersion 

methodologies, in-depth interviews, scene construction and dialogues, the expected result of the work 

was developed and narrative that involved social empaths in readers, interviewees and readers. In 

addition, the construction of adventurous material was intended to establish new records to generate 

and interpret the last historical occurrences that should not be forgotten or distorted, nor the meaning 

of instrumentalizing journalism in the direction of insurgent narratives. 

 

Keywords: Police Repression; Chronicles; Literary Journalism; Social Manifestations; Student 

Movements. 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura e história da cultura. 

São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. 

 

CAMPBELL, J. O Herói de Mil Faces. São Paulo: Pensamento, 1992. 

 

DUARTE, J.; BARROS, Antonio (Org.). Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. São 

Paulo: Atlas, 2006.  

 

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa Qualitativa: Tipos Fundamentais. Revista de Administração 

de Empresas, São Paulo, v. 35, n.3, p, 20-29, Mai./Jun. 1995. 

 

HOOKS, bell. Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2013. 

 

LEMOS, Cláudia. A crônica como contraponto à objetividade do jornalismo brasileiro na 

virada do século. Disponível em: <www.intercom.org.br/papers/2000/gt22/gt22a6>. Acesso em: 8 

mai. 2018. 

 

LIMA, Edvaldo Pereira. O que é livro-reportagem. São Paulo: Brasiliense, 1998. 

 

LIMA, Edvaldo Pereira. Páginas ampliadas: o livro-reportagem como extensão do jornalismo e da 

literatura. Barueri, SP: Manole, 2004.  

 

LINS, Osman. Lima Barreto e o espaço romanesco. São Paulo: Ática, 1976. 

 

MATTOS, Marcelo Badaró. Greves, sindicatos e repressão policial no Rio de Janeiro (1954-

1964). Rev. Bras. Hist.,  São Paulo,  v. 24, n. 47, p. 241-270,    2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010201882004000100010&lng=en&nr

m=iso>. Acesso em: 08 abr. 2018. 

 

MEDINA, C. de Araújo. Entrevista – o Diálogo Possível. São Paulo: Ática, 1990. 



 

189 
 

 

NOVAES, R. Juventudes e a luta por direitos. Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 6, 

n.64, p.10-11, nov. 2012. Disponível em: < https://diplomatique.org.br/as-juventudes-e-a-luta-por-

direitos/>. Acesso em 21 nov. 2018. 

 

RESENDE, Anita Cristina de Azevedo. Da Relação Indivíduo e Sociedade. Educativa, Goiânia, 

v. 10, n. 1, p. 29-45, nov. 2007. ISSN 1983-7771. Disponível em: 

<http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/educativa/article/view/173>. Acesso em: 08 abr. 2018. 

doi:http://dx.doi.org/10.18224/educ.v10i1.173. 

 

ROVIDA, Mara Ferreira. Etnografia e Reportagem Jornalística: aproximação possível para uma 

metodologia de pesquisa empírica. Líbero, São Paulo, v. 18, n. 35, p. 77-88, jan./jun. de 2015.  

 

SOUZA, Fabio Alcides. O Jornalismo Literário em Crônicas de Cecília Meireles. Darandina 

Revistaeletrônica, Juiz de Fora, v. 9., n. 1, p. 1-14, 2015. ISSN: 1983-8379. 

 

TUZINO, Yolanda Maria Muniz. Crônica: uma intersecção entre Jornalismo e Literatura. 1979 

Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/tuzino-yolanda-uma-interseccao.pdf>. Acesso em 05 

mai. 2018. 

 

WOLFE, Tom. Radical Chique e o Novo Jornalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 



 

190 
 

O DESEJO INVEJOSO: UMA PERSPECTIVA DE CERCAS E PONTES NO ATO DO 

CONSUMO1 

 

Karen Muzany2 

Janaína Vieira de Paula Jordão3 

 

 

RESUMO 

Essa é uma reflexão bibliográfica acerca dos desejos que norteiam o processo de compra de 

bens na vida social, tendo como objeto o sentimento de inveja. O desejo invejoso possui mecanismos 

para se originar, sendo eles indicação e identificação segundo Alberoni (1996). Esses conceitos se 

interligam nas relações sociais com a mídia e as pessoas no círculo social, gerando uma cadeia de 

consumo a partir de uma emoção específica. Porém, todo o processo é individualista, criando-se uma 

perspectiva competitiva e criativa que conduz a encontrar a ponte para alcançar o desejo, ou mesmo 

uma cerca e na cultura de consumo. Assim, este estudo propõe entender essas conexões entre os 

fenômenos, a fim de esboçar uma probabilidade de exploração desses elementos dentro do 

comportamento do consumidor e as configurações da perspectiva invejosa nas atribuições de valor 

dos bens em uma sociedade de consumo. 

 

Palavras-chave: desejo; inveja; bens; consumo; relações; social. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Compreender as relações humanas não pode ser classificada como uma tarefa fácil, muitos 

pesquisadores por longos anos se sentem instigados e provocados a entender os fatores que 

desencadeiam esse processo relacional no que diz respeito a cultura de consumo. 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 3 – Mutações Discursivas, Comunicação, Literatura e Consumo do XII Seminário de Mídia, 

Cidadania e Cultura, realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 2018 na Faculdade de Informação e Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás.  
2 Mestranda em Comunicação, Mídia e Cultura pela UFG, Pós-Graduada em Marketing e Estratégia Digital pela 

Faculdade Araguaia, Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda pela PUC-GO.  E-

mail: karen.muzany@gmail.com 
3 Doutora em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás, Mestre em 

Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFG e Professora no Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação e no curso de Publicidade e Propaganda da FIC/UFG. E-mail: janainajordao@ufg.br 
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Existem uma série de fatores que englobam esse fenômeno, desde a vida social, as 

mercadorias, classes sociais, perspectivas econômicas e diversos outros que participam ativamente 

dessas configurações. 

 Tentar desvendar os mistérios que envolvem o consumo de bens é entender que existem etapas 

que passam por produção, concepção e emissão desses significados até chegar ao consumidor 

(FEATHERSTONE, 1995). E nesse emaranhado de ideias, surgem as necessidades que de alguma 

maneira adentram nos desejos, se originando com um teor de peso na hora da discussão, pois variam 

entre sobrevivência física e de existência social. 

 Dentro desse universo de possibilidades sobre o comportamento do consumidor, vários 

autores se elaboraram inúmeras possibilidades para entender a mente do consumidor, como Veblen 

(1983), Simmel (1983), Bauman (2008), Bourdieu (2017), Baudrillard (2017). Por isso, o entender do desejo 

se torna interessante por se tratar de uma emoção inconstante que está inserida no cotidiano das 

pessoas, passando pelo seu consciente e inconsciente em suas atitudes na hora de escolher o que 

possuir e as indicações de valor dessa aquisição para exemplificar o seu ser. 

 O desejo invejoso também pode ser compreendido em algum momento nesse processo de 

consumo, entrando em um fluxo que não se sustenta apenas no ter, pois através dele que se chegará 

no ser (ALBERONI, 1996). Por isso, este trabalho se atentou em refletir como a inveja se insere nas 

escolhas dos bens de consumo, sendo estes configurados como cercas ou pontes no convívio humano, 

como já colocado por Douglas e Isherwood (2006). 

 

O DESEJO INVEJOSO 

  

 Desejar faz parte da vida humana assim como necessitar, seja do ponto de vista materialista 

ou de sociabilidade. Assim, o indivíduo percorre um caminho onde percebe sua necessidade, e dela 

irá derivar uma dada escolha onde estará envolto o seu próprio desejo.  

 As necessidades são situações da vida social e são conduzidas por motivações que partem dos 

princípios fisiológicos até mesmo de realização e exibição (DUBOIS, 1998). Os desejos se formam 

a partir da própria necessidade, quando essas são moldadas por uma cultura e personalidade do 
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indivíduo. Assim, entende-se que os desejos são compartilhados na sociedade e trazem descrições 

tangíveis e intangíveis na hora da sua formação. 

 Estar em contato com outras pessoas nos induz a querer sempre coisas novas e 

consequentemente mais do que necessitamos, numa ideologia de ir sempre além. Assim, o desejo 

nada mais é que: [...] uma energia fomentada pelo exterior. (ALBERONI, 1996, p.7). Portanto, desejar 

é o ato do querer que ocorre no mundo em um processo normal do indivíduo, porém em alguns casos 

alia-se fortemente com o julgamento, fazendo com que juntos formem uma pilastra que se configura 

como a fonte para originar o sentimento de inveja. (ALBERONI, 1996). 

 A inveja é um desejo que pode aparecer em todas as culturas, sendo vista em muitos momentos 

históricos nos contextos mais distantes. Dessa maneira, tanto homens como mulheres são passíveis 

desse sentimento, pois o confronto com as diferenças faz com que as pessoas entrem em um processo 

de comparação social. Logo encontramos as duas raízes da inveja explicitadas por Alberoni (1996), 

primeiro repelir o desejo adquirido e desvalorizar ou desmerecer o inalcançável e segundo o julgar, 

comparar o seu valor diante de outrem. Essa segunda raiz é entendida por Festinger (1954) em seus 

estudos, que compreende a exigência comparativa desde a infância, onde são encontrados os 

primeiros confrontos entre os entes familiares, sejam irmãos, amigos, colegas de escola, que no 

decorrer da vida ou ficam para trás ou nos superam de alguma maneira gerando a avaliação dos pares, 

o que ocasiona os temidos sentimentos invejosos.  

 Em alguns casos, o desejo invejoso pode se assemelhar com o ato da imitação, mas é válido 

salientar que ambos se diferem na evolução, onde possuem pontos de paridade no fator da igualdade 

avistada, porém a exposição e busca a partir de cada uma se diferenciam. 

 

A inveja dirige-se para os iguais, assim como a emulação; a inveja quer tirar do outro o que 

ele tem, a emulação quer imitá-lo. São reações que tendem a prolongar a simetria ou criá-la, 

visto que uma deseja gerar diferença, a outra, a identidade. O desprezo, deve-se dizê-lo, tende 

para a ruptura. (ARISTÓTELES, 2000, XLVI). 

  

 Dessa maneira, compreende-se que a inveja quer mais que o fator igualdade, ela quer criar 

uma identidade própria, a fim de chegar ao mesmo ponto ou ultrapassar, uma competição que possui 

reações diferenciadas para que o outro fique para trás, e não mais tenha que avistá-lo. Neste ponto, a 

inveja e a imitação possuem seu ponto de descontinuidade quando as diferenças passam a ser um 
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processo de desconforto e confronto pessoal. “Inveja é um tipo de dor psicológica sentida quando, ao 

nos compararmos à(s) outra(s) pessoa(s), avaliamos que nosso valor, nossa autoestima e nosso auto 

respeito estão diminuídos”. (CUKIER, 2011, p.15). 

Em vista disso, a inveja é um tipo de vício, algo que a sociedade condena e consequentemente 

os indivíduos condenam em si mesmos. Contudo, ela faz parte do valor de si, agindo de maneira 

íntima onde será construída a partir da vontade de afirmação, sendo aqui, onde ele será reconhecido 

ou mesmo respeitado. 

 Para alguns autores como Byington (2002) que estudam a psicologia simbólica, a inveja faz 

parte da função estruturante da Psique4. Dentro de seus estudos ele explicita que ela foi mal 

interpretada desde os seus primórdios, isso porque o sentimento invejoso em seus primórdios possuía 

tons revolucionários, onde poderia motivar a busca pelo inalcançável, o novo, o crescimento 

constante, que de certa maneira deveriam ser ocultados para manter o controle social nas mãos de 

quem detém o poder. Dentro dessa vertente, um dos primeiros fatores que desqualificaram a inveja é 

encontrada na religião, que se encontra como símbolo estruturante no conhecimento de vida dos 

indivíduos com exemplos claros entre o bem e o mal, como Adão e Eva e o fruto proibido ou a 

crucificação de Jesus Cristo. “Proibida pela Bíblia, como pecado capital, é um sentimento que tem 

que ser mantido escondido, o que torna o seu estudo difícil e indireto. ” (CUKIER, 2011, p. 13). Essa 

percepção está pautada nas ideologias de igualdade que segundo Bourdieu (2011), surgiram como 

uma espécie de ressentimento para assegurar o ethos5, mostrando que para alcançar a ascensão é 

necessário seguir as normas religiosas. Nesse contexto, a inveja possui caráter processual de 

elaboração simbólica, moldando estruturantes de comportamento, dispensando a sua importância e 

passando a ser ocultada como o ciúmes, a raiva e a sexualidade.  

 

Assim sendo, todas as vivências são símbolos estruturantes e todas as funções da vida são 

funções estruturantes. ‘Tenho raiva de um político corrupto. ’ O político é símbolo 

estruturante e a raiva é uma função estruturante. ‘Tenho medo do pastor alemão do meu 

vizinho. ’ O pastor alemão é um símbolo estruturante e o medo é uma função estruturante. 

(BYINGTON, 2002, p. 15). 

 

                                                           
4 A Psique é um conglomerado de fenômenos que podem ocorrer na mente humana, como sentimentos, pensamentos e 

percepções que formarão o comportamento do indivíduo. 
5 “Para os gregos, éthos é a imagem de si, o caráter, a personalidade, os traços de comportamento, a escolha de vida e dos 

fins (daí a palavra ética). ” (MEYER, 2007, p.34). 
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 Por conseguinte, a inveja é um processo onde ocorre a condenação social, o julgamento de si 

próprio, o confronto do valor do indivíduo que sente diante do invejado, causando diversas reações. 

O seu princípio básico de entendimento é a sua exteriorização. “A inveja se manifesta popularmente 

no olho gordo, ‘EvilEye’, olho do diabo. Parece que ser visto é central para o tema da Inveja, tanto 

para quem é invejado (é visto) quanto para quem inveja, (olha). ” (CUKIER, 2011, p. 15). Dessarte, 

o ser visto se torna um objeto acusado dentro da concepção de quem olha, sucedendo-se em três tipos 

de culpa no invejoso. A primeira, é o julgamento social de valor, nessa a pessoa se rebela mas guarda 

o sentimento ou tenta negá-lo para si mesma, entrando na veia de acusação. Por segundo, vem a 

agressividade, onde o ser invejoso começa a desqualificar o sujeito que inveja. E por último, o 

confronto de culpa vergonhosa, onde se percebe que aquela pessoa que inveja não lhe fez nada, e 

começa a desvalorizar a si mesmo, provando a humilhação por não poder mais acusar alguém que 

não lhe causou ônus algum. (ALBERONI, 1996).  

Por isto, quando a função estruturante opera de maneira racional a probabilidade de ser normal 

e criativa é maior, ao contrário, se torna inadequada, ou seja, depressiva. (BYINGTON, 2002). Dessa 

forma, a sua ligação com o consumo na vida social se torna visível, pois a competição existente por 

prestígio na sociedade, onde segundo Veblen (1983) existem três tipos que são; exibição, honra e 

poder; faz com que o indivíduo passe constantemente por uma corrida por ascensão, poder e 

reconhecimento onde as avaliações podem ser configuradas através da condenação de valor, que gera 

um julgamento e consequentemente se chega na inveja. 

 

CONSUMO E A VIDA SOCIAL 

 

Bauman (2008) retrata o consumo como algo inerente ao comportamento humano, onde 

quaisquer atividades que o sujeito realiza em seu cotidiano o conduz ao consumo, de maneira que 

consome sem que se perceba a real função do objeto desejado em primeira instância.  

Por exemplo, ao preparar uma festa de aniversário são necessários produtos para a sua 

realização, e ao ser convidado para uma, é costumeiro comprar presentes para felicitar o 

aniversariante. Isso ocorre simplesmente pelo prazer momentâneo, mesmo que este não seja tão 

importante naquele instante, pois o ato de consumir se torna parte do cotidiano do indivíduo, onde 
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tudo o que necessita adquirir de certa forma é a partir da compra. Assim, a mercadoria se configura 

como um objetivo almejado e desejável.  

 O consumo faz parte de todo um processo comportamental de cada pessoa, mas nem todas 

possuem a mesma consciência ao adquirir bens, serviços ou ideias. Portanto, o consumo é dependente 

de uma questão de escolha, segundo Giglio (2015), pois quando outros semelhantes são deixados para 

trás, se entende que aquele excluído não poderá lhe causar transtornos futuros, pois algo o atraiu para 

querer aquele em específico e realizar a sua decisão de compra. Todos esses fatores são extraídos de 

uma cultura de consumo que culminou no aumento da produção de bens materiais, esses que se 

tornaram parte da subsistência no âmbito individual e coletivo. 

 A perspectiva de se trabalhar o consumo se debruça nas demandas do mercado, entendendo 

as necessidades que podem se tornar desejos essenciais para efetivar o ciclo.  As necessidades são 

situações de percepções próprias da condição humana, elas podem ser físicas, sociais e individuais. 

Essas necessidades quando moldadas pelos fatores culturais e identitários podem se transformar em 

desejos, esses que apoiados em algum momento pelo poder de compra pode se tornar uma demanda 

e assim, concluir o ciclo do consumo com a efetivação da compra (DUBOIS, 1998). 

 Featherstone (1995) entende que para compreender a cultura do consumo é necessário 

identificar três perspectivas importantes da sua construção. Primeiramente a produção, essa etapa 

possui diversos aspectos de controle e manipulação, onde a indústria trabalha para produzir bens que 

de certa maneira, filtram muitas atividades do indivíduo como o lazer. Segunda concepção, diz 

respeito aos modos de consumo, aqui existe uma espécie de lógica consumista, que estrutura o usar 

dos bens como marcações sociais. E a terceira, é que os consumidores não adquirem algo de forma 

tangível e por necessidade apenas, mas também a partir de desejos, promessas de satisfações 

intangíveis nas suas relações sociais. 

 O ponto de partida do consumo se estabelece a partir das trocas, aqui o consumidor se envolve 

profundamente em contextos variados e por vezes bem distintos.  Dentro de uma teoria economista, 

poderíamos dizer que o consumidor é completamente livre nas suas escolhas, sendo assim, o consumo 

não lhe é algo explicitamente imposto (DOUGLAS, ISHERWOOD; 2006). Assim dizendo, a cultura 

de certa maneira molda os modelos de consumo na vida social, fornecendo a identificação que as 

pessoas necessitam para formar suas preferências e atitudes de compra. Isso porque, em cada cultura 

existem restrições de alguns tipos de bens de consumo, fazendo com que seus públicos tenham 
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símbolos estruturantes na hora de exercer a função de consumir. Por isso, é válido salientar que na 

vida social, o modo de uso dos bens independe do poder aquisitivo, seja pobre ou rico, o indivíduo 

poderá adquirir bens.  

 Mas diante disso, por mais que não restrinja a apenas uma classe o consumo de bens, devemos 

pontuar que eles são usados para marcar os seres a partir de seus significados. Então: “Os bens, nessa 

perspectiva, são acessórios rituais; o consumo é um processo ritual cuja função primária é dar sentido 

ao fluxo incompleto dos acontecimentos. ” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p. 112). Assimila-se 

neste lugar, que os bens trazem neles embutidos significados, sem essa simbologia se tornariam 

apenas um objeto possivelmente rejeitado por seu público, logo, para cada olhar existe um valor e um 

julgamento que o define, contribuindo também para a própria cultura. Explicando melhor, as 

mercadorias contêm valores sociais em seus usos, compartilhando tipos de conhecimento, 

inicialmente técnicos, sociais e mesmo estéticos como se fosse o próprio senso comum, e 

posteriormente o conhecimento integrador de ação, que carrega uma ideologia, um atributo pautado 

no traquejo social, o valor de si próprio, a alma da mercadoria. (APPADURAI, 2008). 

 Entende-se, pois, que nada possui um valor próprio e alheio do seu núcleo social, cada coisa 

adquire um valor de acordo com o ponto em que se localiza. Mas vamos destacar que nada classifica 

mais uma pessoa, do que as suas próprias classificações onde ela mesma se impõe, que é 

exemplificado facilmente como ‘o gosto’, que é: 

 

[...] um sistema de classificação constituído pelos condicionamentos associados a uma 

condição situada em determinada posição no espaço das condições diferentes – rege as 

relações com o capital objetivado, com este mundo dos objetos hierarquizados e 

hierarquizantes que contribuem para defini-lo, permitindo-lhe sua realização ao especificar-

se. (BOURDIEU, 2017, p.216). 

  

 Isto posto, mesmo que não se tenha uma intenção clara, o consumo se torna visível na vida 

social, condenado a funcionar com as suas marcações, ou melhor dizendo, com seus sinais de 

dessemelhança, esses que quando legitimados podem se tornar de fato uma distinção através do 

habitus6. Este último, precisa ser reconhecido pelos seus pares, ou seja, é necessário que as pessoas 

                                                           
6 [...] o habitus é, com efeito, princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema de 

classificação (pricipium divisionis) de tais práticas. (BOURDIEU, 2007ª, p.162). 
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identifiquem o estilo de vida do indivíduo e seus produtos a partir do seu gosto, de acordo com os 

sinais distintivos constituídos do mundo social e representado nele, para que então seja de fato um 

legítimo habitus. Portanto, podemos inferir que os bens sociais são na verdade: [...] véus que 

disfarçam as relações sociais que cobrem, não somente objetos de desejo. Tomados em relação, os 

objetos de uma pessoa fazem afirmações físicas e visíveis sobre a hierarquia de valores de quem os 

escolheu e também de quem os leu. (JORDÃO, 2015, p.133). Dessa maneira, para cada contexto uma 

forma será configurada e consequentemente um valor será atribuído para estabelecer as classificações 

nas relações sociais. 

 Segundo Douglas e Isherwood (2006) os bens então são decodificados pela comunicação, por 

isso, as classificações se tornam importantes, para que eles se tornem visíveis na atividade social. 

Porém esse reforço possui um conjunto particular de julgamentos, que podem causar danos ou não 

nas relações. 

 

CERCAS E PONTES DA INVEJA NO CONSUMO 

 

 Nos estudos de Rousseau (2015) verificamos os fatores condicionantes da desigualdade 

humana, se iniciou a partir do momento em que o homem começou a ter percepções ao seu redor, 

passou a notar as distinções da sua própria condição como um ser humano. A partir do momento em 

que o gênero foi aprendendo a superar os obstáculos da sua vivência na terra, combater os animais, a 

descoberta do fogo e disputar subsídios para sua própria subsistência, as diferenças se tornaram mais 

evidentes, fazendo com que começassem a se distinguirem por diversos atributos. 

 

Essa dedicação reiterada dos diferentes seres a si mesmos, ou de uns aos outros, acabou, 

naturalmente, gerando no espírito humano as percepções de certas proporções. Essas relações 

que expressamos por meio das palavras: grande, pequeno, forte, fraco, veloz, lento, medroso, 

ousado e outras ideias semelhantes, comparadas diante da necessidade e quase que sem 

pensar nisso, finalmente produziram nele uma espécie de reflexão. (ROUSSEAU, 2015, p 

97). 

 Portanto, compreendemos que com a evolução da sociedade essas diferenças passaram a 

exercer papéis cada vez mais intrínsecos no comportamento humano, tornando-se fator de 

sobrevivência e superação nas comunidades em que vivem. A inveja então pode ser identificada tanto 
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na possibilidade de ter como ser, pois os objetos adquiridos são a qualidade que se necessita para ser 

reconhecido.  

 Para entender melhor, Alberoni (1996) classifica dois mecanismos fundamentais para a inveja 

se estabelecer, a identificação e a indicação. No caso do consumo, a indicação é o primeiro fator a se 

observar, onde a mídia (marketing e propaganda) e suas personificações mostram aos seus públicos 

o que se deve desejar a partir de vertentes culturais e comportamentais que credibilizam o valor 

daquele bem e/ou serviço. Já na identificação, o perceber no outro é ponto de partida, ver como 

aquelas atribuições realmente fazem sentido, quando de posse de outra pessoa. Antes mesmo de 

Alberoni (1996) o filosófo Aristóteles (2000) já havia formulado essa segunda raiz, pois dizia que a 

inveja é um pesar diante do sucesso obtido através dos bens do outro em relação ao que se possui, 

portanto, compete-se com que está próximo, como vizinhos, primos, irmãos, colegas de trabalho e 

profissão, e assim sucessivamente. Geralmente, a identificação acontece dentro dos círculos em que 

o indivíduo está inserido.  Neste momento, começa o processo de competir ou se deprimir, ser criativo 

ou se destruir, em tal caso, usar como uma ponte para conseguir saciar o seu desejo ou se cercar e 

permanecer onde está. 

 Dentro de um campo social, o indivíduo se insere em um quadro de alinhamentos onde deve 

escolher o prol e o contra, assinalando então uma bandeira para defender. Assim, os consumidores 

estarão sempre fazendo suas próprias seleções entre seus semelhantes, entrando aí em uma questão 

de integração e desintegração social. Isso porque, as pessoas buscam pela felicidade e essa é 

fortificada por apelos igualitários (BAUDRILLARD, 2017), de justiça e direitos do homem de 

poderem partilhar das mesmas benevolências, porém a felicidade hipoteticamente não traz consigo 

esses conceitos coletivos e sim, individualistas. (BAUDRILLARD, 1995). Consequentemente, as 

frustações e o confronto pessoal do valor de si encontrado na inveja continua a nortear o contexto, 

pois as disparidades existentes nas ideologias pregadas pela própria sociedade não se encaixam em 

sua concepção de controle social. 

 À vista disso, por mais que não seja um atributo único e essencial para o processo de compra, 

o sentimento invejoso pode ser um fenômeno a ser estudado no contexto, pois suas conexões entre 

consumidor, mídia e relações sociais são extremamente perceptíveis no contexto de integração e 

desintegração dos agrupamentos sociáveis. Assim como a necessidade que assume um papel de desejo 
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nas tomadas de decisão, a compra de mercadorias aflora emoções e sentimentos nem sempre notáveis 

a olho nu, mas que em algum ponto motiva a pessoa a continuar o seu processo de busca e ascensão.  

 

Comprar é renascer dentro da identidade almejada, seja qual e quantas forem descartando-se 

as antigas, como se troca de roupa. É o consumo que vai garantir a sua própria visibilidade, 

e aí cada oportunidade deve ser aproveitada, em um tempo que é uma sucessão de agoras, 

sob o risco de não haver uma segunda chance de se conquistar a felicidade efêmera. 

(JORDÃO, 2015, 127). 

 

Por isso, um dado sentimento pode provocar o encontro de uma linha rumo ao objeto desejado 

ou mesmo um conflito pessoal não identificado e ocultado, que deprime e causa dor tanto na indicação 

da mídia como na identificação diante dos seus pares. 

 

CONCLUSÃO 

 

O sentimento de inveja é um fator complexo dentro da sociedade que norteia o cotidiano dos 

sociáveis, ao passo que o contexto de vida se baseia em atos voltados a troca, que no caso capitalista 

se trata de compra e venda. Então, o consumo tende sempre a não se mensurar, pois está atrelado a 

questões como a própria felicidade, que também é bastante cultuada pelas ferramentas 

comunicacionais consumistas. 

Entender as extensões do ato de consumir a partir das ações que o desencadeia no consumidor 

final, é extremamente importante para assimilar a própria cultura de consumo. Pensa-se muito nas 

razões de consumir e nas técnicas para induzir o ato, mas individualmente existem aspectos que 

guardam elementos chave para entender olhares e perspectivas diferentes, que por vezes estão 

mascaradas e ocultadas por motivos estruturantes da própria sociedade. 

 Muito se fala na representação social da inveja atribuída em comunicações emitidas pela 

ferramenta do marketing, a propaganda. Porém, poucos são os estudos acerca dessa disseminação 

entre as pessoas na hora de consumir. Será que de fato as pessoas sentem? Será mesmo que na decisão 

de compra existe esse desejo? Ou na competição pelo sucesso, o sentimento de inveja pode ser 

percebido em algum estágio? Se sim, estamos todos corretos em sentir? Não sabemos. O que se sabe 

é que os significados acerca do fenômeno são controversos e repletos de fatores que ora o colocam 
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como maléfico, e em outros momentos mostra como foi um atributo criado e reforçado a partir de 

símbolos estruturantes para causar a função estruturante que vem exercendo desde os seus primórdios. 

 Por fim, o estudo desse sentimento dentro do contexto do consumo se torna interessante para 

despertar novas perspectivas de estudos e investigações que estão sempre em voga na sociedade. São 

tantos fatores que configuram essa jornada que a cada novo despontar, pode gerar uma cadeia nova 

de explorações a fim de criar olhares multifacetados na hora de falar da vida social a partir da cultura 

de consumo e suas conexões com individualidade humana.  

 

THE INEJOUS DESIRE: A PERSPECTIVE OF FENCES AND BRIDGES IN THE ACT OF 

CONSUMPTION 

 

ABSTRACT 

 

This is a bibliographical reflection about the desires that guide the process of buying goods in social 

life, having as object the feeling of envy. Envy desire has mechanisms to originate, being they 

indication and identification according to Alberoni (1996). These concepts intertwine in social 

relations with the media and people in the social circle, generating a chain of consumption from a 

specific emotion. However, the whole process is individualistic, creating a competitive and creative 

perspective that leads to finding the bridge to reach the desire, or even a fence and consumer culture. 

Thus, this study proposes to understand these connections between the phenomena, in order to sketch 

a probability of exploring these elements within the behavior of the consumer and the configurations 

of the envious perspective in the attributions of value of the goods in a society of consumption. 

 

Keywords: desire; envy; assets; consumption; relations; social. 
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TECNOLOGIA ANCESTRAL: A LÍRICA PERFORMÁTICA E A ESTÉTICA DE 

RESISTÊNCIA EM “LUNDU” DE TATIANA NASCIMENTO 

 

 

Juliana Cristina B. Albuquerque1 

Goiamérico Felício Carneiro dos Santos2 

 

 

RESUMO 

O objetivo deste artigo é investigar a subjetividade lírica presente na obra lundu da poeta 

contemporânea Tatiana Nascimento. A análise tem como aparato bibliográfico as proposições de 

Zumthor (2018) e Bosi (1977) investigando assim o lirismo e o viés performático presente nos versos 

da artista. Perscrutaremos as características estéticas da obra buscando a compreensão em torno da 

relação eu lírico/eu autobiográfico e do termo tecnologia ancestral, proposto pela própria artista, em 

lundu. 

 

Palavras-chave: Subjetividade lírica. Performance. Estética. Resistência. Feminismo negro. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As sensações poéticas presentes na obra lundu apresentam um forte diálogo com a estética 

adorniana, se para Adorno a arte define-se como uma antítese social da sociedade por meio do seu 

caráter de ruptura com os parâmetros sociais impostos. Sendo visto que na concepção adorniana a 

arte enquanto forma de conhecimento, é fundamental ao conhecimento da realidade, logo a realidade 

revela seu prisma social, ou seja, existe nessa relação um triângulo simbólico. Na base podemos 

colocar a realidade e a sociedade, no topo a arte pontuando assim uma forte relação de significados e 

significância entre os objetos, como pontua Adorno (1970) 

 

Se, na arte, as características formais não podem ser interpretadas politicamente, nada, porém 

existe nela de formal sem implicações conteudais, que se estendem até a política. Na 

libertação da forma, tal como a deseja toda a arte genuinamente nova, cifra-se antes de tudo 

                                                           
1Mestranda em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás UFG Goiás, e-mail: jucrisalbuquerque@gmail.com. 

2 Doutor em Letras pela PUC-RJ. Pós-Doutor em Literatura e Comunicação, Pela UNISINOS e UNR-Universidade 

Nacional de Rosário, Argentina. Prof. da UFG-Universidade Federal de Goiás. Integrante da LP Mídia e Cultura do 

PPGCOM-UFG e o GP-Comunicação, Discursos e Poéticas do Consumo – PPGCOM-ESPM, SP, e-mail: 

goiamerico@gmail.com 
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a libertação da sociedade, pois, a forma a coerência estética de todo o elemento particular, 

representa na obra de arte a relação social. Este fenômeno é confirmado pela psicnálise. 

Segundo ela, toda a arte, negação do princípio da realidade, protesta contra a imago paterna 

e nesta medida é revolucionária. Isso implica objectivamente a participação política do 

apolítico (ADORNO, 1970, p. 285). 

 

Partindo dessa concepção adorniana de visão crítica e libertadora da arte investigaremos o 

primeiro livro de poesias da poeta contemporânea Tatiana Nascimento, brasiliense, doutora em 

Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)3. lundu é o primeiro livro 

lançado da artista, ou melhor, pluriartista, pois Tatiana é também cantora e performer poética4, a obra 

foi publicada pela padê editorial 5 em 2016, apresenta 83 poemas e está em sua segunda edição. O 

livro está disponível também para download gratuito, todo feito de forma artesanal, com tiragens de 

400 publicações por edição, o processo de produção da obra reflete o caráter autoral e de resistência 

frente a um mercado editorial competitivo, regulado pelas relações de consumo e que oferece pouco 

espaço para autores que representam minorias como ocorre em lundu. A cultura imperialista que 

ainda domina o país é uma cultura de branqueamento cultural6 e a poeta negra e feminista Tatiana 

Nascimento nada contra a maré em seu fazer artístico demonstrando assim fortes referências à esferas 

de resistência que aqui relacionamos com a visão de Alfredo Bosi (1977) 

 

Diante da pseudototalidade forjada pela ideologia, a poesia deverá ‘ser feita por todos, não 

por um’, era a palavra de Lautréamont. Este ‘ser feita por todos’ não pôde realizar-se 

materialmente, na forma da criação grupal, já que as relações sociais não são comunitárias; 

mas acabou fazendo-se, de algum modo, como produção de sentido contra-ideológico válida 

para muitos (BOSI, 1977, p.167) 

 

Segundo Bosi, a poesia moderna, desde o pré-romantismo, começa a apresentar de modo 

simbólico uma resistência frente aos discursos dominantes. Dentro de um contexto que remete ao 

longo dos últimos anos aos movimentos sociais, mais precisamente ao contexto da segunda leva do 

                                                           
3 Tese defendida em 2014 pela poeta intitulada: Letramento e tradução no espelho de Oxum: teoria lésbica negra em 

auto/re/conhecimentos.  
4 A artista possui um canal na rede social Youtube onde compartilha vídeos com suas performances poéticas e musicais, 

disponível em https://www.youtube.com/channel/UC7t_mjXslsxG1zDD1PZAEJg?&ab_channel=tatiananascimento 
5 Editora alternativa criada em 2015 por Tatiana Nascimento e Bárbara Esmênia que tem como enfoque publicações de 

autoras negras, lésbicas, trans e tavestis. Informações retiradas de uma entrevista da autora, disponível em 

https://comoeuescrevo.com/tatiana-nascimento-dos-santos/ 
6 Durante os séculos XIX e XX ocorreram diversas políticas de incentivo para a imigração de alemães, italianos e 

espanhóis, pretendia-se com isso uma “higienização moral e cultural” da população brasileira, como aponta o 

pesquisador Antonio Carlos Lopes Petean em sua tese de doutorado em sociologia, onde faz uma relevante pesquisa 

epistemológica do racismo no Brasil, disponível em 

http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bar/33004030017P7/2011/petean_acl_dr_arafcl.pdf 

https://www.youtube.com/channel/UC7t_mjXslsxG1zDD1PZAEJg?&ab_channel=tatiananascimento
https://comoeuescrevo.com/tatiana-nascimento-dos-santos/
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bar/33004030017P7/2011/petean_acl_dr_arafcl.pdf
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movimento feminista, década de 60 a 80, com a efervescência do feminismo negro, em 1973 foi 

formado o National Black Feminist colocando em pauta assuntos específicos do feminismo negro, 

que é completamente diferenciado do feminismo convencional. 7 

 

Também foi o feminismo negro que me ensinou a reconhecer diferentes saberes, a refutar 

uma epistemologia mestre, que pretende dar conta de todas as outras. O saber da minha avó, 

benzedeira, é um saber como qualquer outro. Até hoje sei que chá de boldo é infalível para 

curar ressaca e que álcool com arnica cicatriza picadas de mosquito. (...) Devemos pensar 

uma reconfiguração do mundo a partir de outros olhares, questionar o que foi criado a partir 

de uma linguagem eurocêntrica (RIBEIRO, 2018, p. 20). 

 

São temáticas extremamente ligadas ao feminismo negro que a poeta Tatiana integra à sua 

subjetividade lírica. “Nenhuma feminista pode ignorar o campo de batalha social e político que é o 

género8, mas nenhuma feminista pode ignorar o facto de a linguagem desse campo de batalha ser um 

sistema baseado na diferença” Macedo e Rayner (2011), ao se colocar gênero como questão 

fundamental na perspectiva do movimento feminista valida-se a ideia de culturas dominantes 

sobrepostas a sociedade, ou seja, a ideia de gênero “refere-se às palavras, gestos, aparências, ideias e 

comportamentos” que são estabelecidos socialmente indicando uma identidade feminina ou 

masculina, no entanto o movimento feminista que busca a igualdade dos gêneros em todos os âmbitos 

sociais luta pela homogenização social. 

Não adentraremos muito a questão de gênero em seu viés antropológico ou sociológico. Muito 

se tem discutido essas questões. O gênero feminino aqui nos é fundamental por meio da concepção 

do movimento feminista, a luta feminista diz respeito ao gênero feminino que abarca também as 

transgêneros9. O feminismo negro é uma vertente ainda distinta dentro do movimento feminista, como 

apontamos anteriormente, pois traz outras preocupações e proposições temáticas, que se mostram 

ainda mais urgentes socialmente, em detrimento dos séculos de subjulgação da mulher negra frente a 

sociedade, se a objetificação da mulher branca ainda é uma realidade, a da mulher negra é ainda mais 

cortante e latente. Uma constatação em relação as temáticas das minorias refletem que estas precisam 

                                                           
7 A filósofa Djamila Ribeiro em seu livro “Quem tem medo do feminismo negro?” traz um forte aparato bibliográfico 

referente a temática do feminismo negro, um relato autobiográfico de grande relevância ao movimento feminista negro 

no Brasil. 
8 No livro português Género, Cultura Visual e Performance: Antologia Crítica, encontra-se um apanhado de textos críticos 

fundamentais ao estudo de crítica feminista e performance, com enfoque em cultura visual, no entanto o embasamento 

teórico é extremamente válido para o campo de pesquisa deste artigo que investiga poéticas do feminismo negro. 
9  Pessoas que possuem uma identidade de gênero, ou expressão de gênero diferente de seu sexo biológico, logo o 

movimento feminista abarca as transgêneros que se identificam com o gênero feminino. 
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ainda falar sobre as problemáticas sociais, enquanto, as maiorias (brancos, cisgênero, burgueses) se 

preocupam com questões existenciais. Não se tem aqui uma regra, afinal a arte é preposição de 

liberdade, mas isso pode ser explicado pelas estéticas dominantes culturais que enraigaram padrões 

sociais e culturais por séculos. 

O movimento negro feminista e LGBT (Lésbica, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou 

Transgêneros) são temáticas fundamentais na compreensão acerca da estética presente em lundu que 

aqui nomearemos como estética de resistência, utilizando Bosi (1977), que se contrapõe a estética do 

racismo10. A construção das principais estéticas artísticas colocaram a europa em posição central, o 

padrão europeu estabelecido principalmente no século XVIII permitiu enaltecer as concepções de 

belo dentro das perspectivas de homem e mulher europeu, logo, outras civilizações como asiáticas, 

africanas, indigenas, americanas e australianas em “descompasso” a estética imperialista da europa.  

“Na ideia de experiência corporal insere-se o tríptico classe, raça e sexo, noções centrais a 

estruturação da cultura burguesa” (FLORES, 2007). Tal reflexão corrobora de forma direta na 

apreciação estética que ainda “domina” ou reverbera fortemente na sociedade contemporânea, a raça 

européia como símbolo de padrão de beleza. Com isso a concepção de estética, emergente no século 

XVIII se baseou em fatores antropológicos de análise e centralização do homem branco. 

A noção do belo, que refletia a busca por uma forma ideal, que seriam alcançadas pela 

“grandeza, proporção, medida, harmonia, noções tributárias da Antiguidade Clássica, retomadas pelo 

Renascimento” (FLORES, 2007) se tornam noções fundamentais no surgimento e propagação de 

teorias raciais do século XIX, assim como o processo de objetivação do homem, como explica a 

autora 

 

O desenvolvimento da arte de representar, seja literário ou pictório, perpassa, pois, a era da 

genealogia do racismo, num cruzamento de enunciados que põe o corpo humano no centro 

da ordem discursiva. No século XIX, com a formação dos Estados Nacionais, a emergência 

das multidões e das classes operárias, a formação da burguesia e das condutas civilizadas, 

tudo se debruça sobre o estudo do homem: a literatura descreverá indivíduos anônimos 

(FLORES, 2007, p. 50). 

 

                                                           
10 Termo cunhado pela pesquisadora Maria Bernardete Ramos Flores em seu livro Tecnologia e Estética do Racismo: 

ciência e arte na política da beleza que servirá de base teórica desta pesquisa. 
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São muitos os meandros sociais, artísticos e políticos que explicam o modo como originou-se 

e cristalizou-se o processo de retração da população negra, mas em contrapartida neste artigo 

analisaremos a subjetividade lírica construída pela poeta feminista e negra Tatiana Nascimento que 

busca em sua militância artística uma forma de romper essas estéticas padronizadas de raças e 

gêneros. Além de dar voz a um coletivo, as poesias da artista militam e ecoam por onde perpassam. 

 

2 TECNOLOGIA ANCESTRAL 

 

O título da obra representa seus principais eixos temáticos ,  lundu é uma  herança africana 

bastante praticada no período colonial no Brasil, uma espécie de dança/canto trazida pelos escravos 

advindos de Angola e Congo no fim do século XVII. O lundu é intitulado o primeiro gênero musical 

afro-brasileiro, mesmo trazendo algumas características europeias, a mistura de ritmos predominante 

diz respeito a cultura africana.11 

O poeta mineiro Thomás Antônio Gonzaga que também viveu na Bahia, enquanto jovem, em 

um de seus poemas cita a dança lundu 

 

A ligeira mulata, em trajes de homens,  

Dança o quente lundu e o vil batuque, 

E, aos cantos do passeio, inda se fazem 

Ações mais feias, que a modéstia oculta 

(GONZAGA, 2006, p. 40). 

 

A escolha do título faz uma forte referência a tecnologia ancestral apontada pela autora 

durante uma entrevista televisiva12, ao ser questionada sobre o tipo de poesia que queria fazer, a artista 

esclareceu: “quero fazer poesia de tecnologia ancestral”, a tecnologia, por metonímia, entende-se 

como técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular, neste caso a tecnologia ancestral 

proposta pela poeta diz respeito a sua ancestralidade negra e os conhecimentos e memórias 

(sofrimentos) do coletivo de dois povos os africanos e os afro-brasileiros. Como percebe-se 

                                                           
11 O pesquisador Manoel Carlos da Fonseca, doutor em História pela UFMG em sua tese de doutorado aborda o lundu e 

serviu de referência deste artigo. 
12 Entrevista concedida ao apresentador Lázaro Ramos no programa Espelho no Canal Brasil. 
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claramente na poesia a seguir; as palavras sinalizadas representam o que nomeamos de tecnologia 

ancestral: 

guiné 

 

e se  

por decreto-lei ventre dela foi feito pra: 

limpar 

 

se por decreto-lei ventre dela foi feito pra: 

 carregar 

 

se por decreto-lei ventre dela foi feito pra: 

fabricar 

 

a raça 

o bastardo 

o bandido 

 

ela fez foi colá-velcro, tomá garrafada 

cada cria 

amada 

como se fosse realeza 

 

senzala 

banzo 

ô ô ô zunido de bala 

 

(e tome vinho da guiné, pra sinhozim não lhe abusar tome vinho da guiné, ele nunca mais é acordar) 

 

Favela, ranço, zunindo chibata  

(NASCIMENTO, 2017, p. 66) 

 

 

A subjetividade lírica representa o coletivo, a mulher negra escrava, que precisava se deitar 

com o “sinhozim”, mas que para não engravidar dele tomava chá de guiné, erva popular que nessa 

poesia traz o conhecimento do gênero feminino das curandeiras negras, que utilizavam a planta para 

não engravidarem ou abortarem. O uso do termo “decreto-lei” representa o período histórico da 

escravidão no Brasil que passou por diferentes decretos-lei, como Lei Eusébio de Queirós 1850, 

seguida da Lei do Ventre Livre 1871, a Lei dos Sexagenários em 1885, até a libertação da escravatura 

em 1888 com a Lei Áurea. 

Na poesia que se segue a ancestralidade também é tema central 
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virei no que chamam 

 

diabo 

meu couro era raro 

custava quarar 

rancar nem os dente 

de cavalo dado 

cabresto alado costuma afundar 

a menos que Eleguá... 

 

Laroyê. Masankiô 

 

veleiros do medo 

no meio do aguaceiro 

um sólido mar 

salmoura incabida pra tanto 

quebranto y ferida 

tinginda de sangue 

não-estanque / ardida 

custosa de cicatrizar. 

 

ou era esse mar bacia do pranto infinita 

manchando de banzo sua extensa medida? 

 

sofrência de história antiga 

sangrência insofrível resistida 

quilombismo  

dum povo 

todo 

que nem na alcunha pessoa  

ganhava guarida  

mas se fez alafiar 

(NASCIMENTO, 2017, p. 56) 

 

Nesta poesia a autora faz uso de elementos da cultura africana e afro-brasileira bem marcantes, 

pontuando a representação religiosa como forte elemento de força aos escravizados, a poeta fala de 

deidades da religião iorubá, como Eleguá (Exu), orixá que “abre e fecha as portas” e que é tido como 

o dono do futuro13, nos versos Eleguá traz uma certa esperança ao escravizado. No próximo verso, 

duas saudações “Laroyê” e “Mansokiô” que são saudações aos orixás. O uso da palavra “banzo” 

representa a saudade do povo africano de sua terra, uma espécie de nostalgia triste. A poeta faz uso 

do termo “quilombismo” que foi proposto por Abdias Nascimento (1980) como um movimento 

                                                           
13 Informações pesquisadas no site https://www.juntosnocandomble.com.br/2016/02/quem-e-o-orixa-elegua.html 
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político dos negros brasileiros14. O termo “alafiar” significa confirmar uma pergunta feita dentro de 

um ritual do candomblé, desde a escolha do uso das palavras em sua narrativa poética, constata-se 

que a subjetividade lírica da poeta aponta para uma forte representação de aspectos religiosos, mais 

uma vez demonstrando a tecnologia ancestral poética presente em lundu. 

Na última estrofe do poema intitulado “baleias (v. 17)” a poeta traz versos marcados por uma 

subjetividade que dialoga passado e presente: “ancestrais/ tecnologias curativas/ anciãs/ 

tecnologias orgasmativas/dazantiga/ tecnologia contraceptivas/ (famoso “cola-velcro” é pura 

tecnolorgia dazamiga)”. Na concepção de Agamben (2009) podemos vislumbrar a poética da autora 

como contemporânea, afinal, a poeta “recebe em pleno rosto o facho de trevas que provém do seu 

tempo”, ao trazer temas de extrema relevância ao contexto social em que se insere, uma urgência que 

o autor determina como caráter intempestivo, as “fraturas” são uma forma de vislumbrar o 

contemporâneo que “fraturou as vértebras de seu tempo (ou ainda, quem percebeu a falha ou o ponto 

de quebra), ele fez dessa fratura o lugar de um compromisso e de um encontro entre os tempos e as 

gerações” (AGAMBEN, 2009, p. 71), fraturas essas que podem ser identificadas durante toda a 

construção da subjetividade lírica presente na obra analisada; o feminismo negro, a homossexualidade 

e a ancestralidade, eis o seu caráter intempestivo. 

 

3 O DISCURSO PERFORMÁTICO EM LUNDU 

 

Utilizaremos a concepção de performance proposta por Paul Zumthor 15(2018) em seu livro 

“Performance, recepção, leitura”, o autor apresenta a performance como um ato de comunicação, 

segundo Zumthor a teatralidade performancial está ligada ao processo de identificação do espectador-

ouvinte, “a situação performancial aparece então como uma operação cognitiva, e eu diria mais 

precisamente fantasmática. Ela é um ato performativo daquele que contempla e daquele que 

desempenha.” (ZUMTHOR, 2018, p. 40) como verificaremos no poema,  

 

                                                           
14 Publicado em 1980 o livro “O Quilombismo”, “o termo representa toda forma de resistência física e cultural da 

população negra”, Abdias propôs a adoção ao quilombismo como uma “revolução não violenta” da população negra 

brasileira com o foco de criar uma nova sociedade o “Estado Nacional Quilombista”. 
15 Suíço, medievalista, poeta, romancista, estudioso das poéticas da voz. 
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en 

tu 

me 

ser: 

 

diz 

faz minha gramática com péta 

lágrimas pesadas riscam a pelexata de nu 

vemto arredio me desorganiza, também, a sem 

sa(cia)ção sintética de uma sintaxe dos afetos, que  

tão diz 

ordenando-seu é outro idioma 

vara a curva do meu desejo  

enciclopé 

dica: 

a menor distância entre dois plexos é mergulhar 

no abismo da paixão & dum 

si 

(l)em  

cio 

 

tum dum.. tum dum... tum dum... 

(NASCIMENTO, 2017, p. 75) 

 

Nota-se nesta poesia a capacidade vibratória do texto, as variantes de leitura, de recepção, 

variam de leitor para leitor, as nuances de descontrução tanto de palavras quanto de sintaxe e do uso 

de palavras em espanhol proporcionam um sentido performático aos versos. A leitura dos versos se 

faz mais significativa quando oralizada, logo esse retorno ao oral permite uma recepção coletiva dessa 

poesia. Outro forte exemplo se faz presente na página 59 na estrofe do poema baleias (v. 17)  

 

(y la nave vá: ) 

tchu tchatcha tchutchu tcha 

tchu tchatcha tchtchu 

tchu tchacha thutchu 

tumdum 

 

Os versos mais uma vez performam encontrando na oralidade uma significância vibratória 

que revela o barulho das águas do oceano, onde vivem as baleias, o poema expressa traços oníricos 

referentes a sonhos do eu lírico que diz sonhar com as baleias, mas mantém o foco crítico ao 

preconceito que o eu liríco autobiográfico sofre por ser negra e lésbica, como fica claro na última 

estrofe:  
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então eu,  

(que como diria a carolina de jesus sou) exótica eu  

avessa a venena tóxica eu 

essa mamífera torta (y tortillera) eu 

sobrevivida às estatística necrófila 

racista, lesbofóbica 

eu qui num vô rimá 

memória y dor  

 

 

né? 

 

Zumthor (2018) se refere também a visão do canadense McLuhan (1972) quanto ao impacto 

dos meios eletrônicos sobre a vocalidade, a dicotomia entre oralidade/ escrita apresentada em A 

Galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico (MCLUHAN, 1972) e as modificações 

sociais da oralidade cultural em detrimento do fortalecimento da cultura escrita. 

 

Por isso mesmo a tese de McLuhan deve ser ampliada; verdadeira em seu princípio, ela exige 

ser estendida em suas aplicações. Ela não concerne apenas aos meios, neles mesmos; não 

aposta somente na comparação entre oralidade, escrita e informática (...)mas ela deve nos 

permitir levar em conta as modalidades internas do meio: entendo o modo pelo qual, em um 

dado grupo social, a função do meio é considerada, assumida pela consciência dos indivíduos 

(ZUMTHOR, 2018, p. 35). 

 

Utilizando as preposições de McLuhan em seu texto Visão, Som e Fúria (2005) que conta que 

o poeta Dylan Thomas quando soube que sua poesia poderia ser lida no rádio acabou descobrindo 

uma nova dimensão em sua linguagem, fator esse que influenciou seu fazer poético, para McLuhan 

as novas tecnologias modificaram e continuaria a transformar as relações artísticas, se o meio é a 

mensagem, ou seja, a arte performa frente as novas tecnologias e suas novas formas de leitura que 

aqui podemos correlacionar com a visão de Combe: “O sujeito lírico se cria no e pelo poema, que 

tem valor performativo.” (COMBE, 2010, p. 128), como veremos no poema a seguir, 

 

[da matemática, da cabalística, da numerologia racística dos eguns] 

 

02/10/1992 

111 defuntos 

28/11/2015 

11disparos 

23 anos depois 

515 anos depois 

05 corpos depois 
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02 segundos depois 

Tododia 

 

= 

 

87/dia 

87/dia 

87/dia 

 

morte da periferia 

estatística necrofilia 

petrofobia estadista 

y viva la policía? 

(NASCIMENTO, 2017, p. 69) 

 

Nestes versos sua subjetividade é também coletiva, performa em nome do coletivo, jovens 

negros assassinados, trazendo assim um caráter de denúncia, um alerta social, o que podemos 

correlacionar com a estética adorniana de trazer temas de relevância social para a arte. A subjetividade 

lírica da poeta narra as fraturas do passado em tempo presente, relacionando toda a história do povo 

negro escravizado no Brasil com o presente histórico que demonstra que o preconceito racial é 

responsável pela morte dos negros na atualidade. Corroborando com a visão de Combe (2010) onde 

a voz criada, no caso coletiva, se sustentou na performance para que sua compreensão de recepção 

pudesse ser alcançada por meio da oralidade presente na poesia. Como exemplos; 87/dia, apenas na 

oralidade passa a ser compreendido que são 87 por dia, a barra ( / ) significa por; o sinal ( =) representa 

igual, significâncias que só puderam ser informados no texto poético por meio da leitura oral, dando 

assim seu valor performativo a poesia da autora. 

A poeta fez uso de um caso real de assassinato de um jovem negro para discutir a questão da 

“petrofobia estadista”, ela se ampara em estatísticas e desenvolve uma performance poética de 

resistência, no sentido literal e poético apresentando por Bosi (1977) 

 

A poesia resiste à falsa ordem, que é, a rigor, barbárie e caos, “esta coleção de objetos de não 

amor” (Drummond). Resiste ao contínuo “harmonioso” pelo descontínuo gritante; resiste ao 

descontínuo gritante pelo contínuo harmonioso. Resiste aferrando-se à memória viva do 

passado, e resiste imaginando uma nova ordem que se recorta no horizonte da utopia (BOSI, 

1977, p. 169). 

 

Ampliando e contextualizando a visão de poesia de resistência de Bosi (1977) que alega que 

a resistência possui diferentes faces, seja na recuperação do viés comunitário, que havia sido perdido, 

seja no lirismo de confissão ou na crítica direta ou indireta, o que Bosi (1977) confirma é que a 
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resistência está na modernidade seja de forma “nostálgica, crítica ou utópica” e que por mais que essa 

poesia tenha atuação apenas no campo simbólico, ali ela reverbera em seus leitores traçando uma 

relação de aproximação da poesia com o leitor; como corrobora Bosi (1977, p. 227) “aproximando o 

sujeito do objeto, e o sujeito de si mesmo, o poema exerce a alta função de suprir o intervalo que isola 

os seres”, com isso apreende-se que a  poesia de Tatiana Nascimento figura como representação de 

uma realidade e de um campo ideológico que precisa ser  descrito, demonstrado e ocupar seu espaço 

de fala.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A performance para Zumthor (2018) é ato de presença no mundo e em si mesma. Logo se faz 

cheia de sentidos e apreensões, quem fala tem algo a falar (eis a comunicação). A poesia é casa de 

sensações nela repousa a sinestesia da humanidade e das artes. Credita-se a poesia a maior resistência, 

da oralidade à escrita, da escrita à virtualidade, da virtualidade à singularidade. Singular, no sentido 

de único, a performance enquanto ritual, ato único, aquele que lê, o receptor também performa frente 

a um emaranhado de sentidos e mediante a forma como essa poesia chega até ele (os meios de 

McLuhan aqui ganham sentido). A recepção do discurso poético, a recepção da autora em relação ao 

universo, ao seu coletivo, ao seus pares, as suas experiências, a poesia é para a autora uma forma de 

assumir seu lugar de fala, por isso, as suas temáticas dizem respeito à tecnologia ancestral, o eu lírico 

e autobiográfico assume a posição frente ao intempestivo, ela precisa dar voz e fala aos negros que 

historicamente já nos foi provada a sua subjulgação, um povo livre que foi escravizado. É 

fundamental saber-se que o negro nunca foi escravo, ele foi escravizado, retirado de sua pátria, 

subjugado fisicamente, moralmente e culturalmente, no entanto, sua resistência hoje se une no 

ocidente para se organizar de forma a dar voz e força aos negros. 

 Foi possível correlacionar a poética da autora com a visão de Zumthor (2018) ampliando 

também a concepção de performance ao campo das temáticas e não só da escrita/oralidade. Ao 

analisar a obra lundu fica claro que não se pode dissociar o eu lírico do eu autobiográfico, eles estão 

entrelaçados por todos os versos de Tatiana Nascimento, subjetividade esta composta de significados 

e fundamental na compreensão da obra. 
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A nomeação de uma estética de resistência, vislumbrada a partir da teoria de Bosi (1977) diz 

respeito a dois pontos cruciais da poética da autora, também apontados como subjetividade lírica. O 

primeiro foi analisado frente à tecnologia ancestral, sendo assim, representa as temáticas mais latentes 

da obra, que o próprio título do livro indica. O segundo ponto apresenta uma relação à performance, 

Tatiana apresenta uma performance desde a visualidade de sua poesia, sentido de desconstrução das 

palavras à resistência estética dessa poética narrando identidades subjetivas que começam a tomar o 

seu espaço legítimo de representação nas artes.  

 

ANCESTRAL TECHNOLOGY: THE PERFORMATIONAL LYRICS AND AESTHETICS 

OF RESISTANCE IN "LUNDU" OF TATIANA BIRTH 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this article is to investigate the lyrical subjectivity present in the lundu work of the 

contemporary poet Tatiana Nascimento. The analysis has as a bibliographical apparatus the 

propositions of Zumthor (2018) and Bosi (1977) investigating thus the lyricism and the performance 

bias present in the verses of the artist. We will examine the aesthetic characteristics of the work in 

order to understand the lyrical / autobiographical self and the term ancestral technology, proposed by 

the artist herself, in lundu. 

 

Keywords: Subjectivity lyrical. Performance. Aesthetics. Resistance. Black feminism. 
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FOLLOW ME: A ERA DO CONSUMIDOR CONSUMÍVEL 

 

Mariana de Paiva Araújo1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A relação entre humanos e suas invenções tecnológicas acaba por tornar-se perigosa. Estes 

são laços irreversivelmente dependentes. Seriamos capazes de sobreviver sem as máquinas? Seriamos 

capazes de sobreviver sem criar máquinas? Como nos tornamos consumíveis e visíveis pelos 

algoritmos? Essas perguntas estão entrelaçadas ao atravessamento das novas tecnologias na cultura, 

o que impulsiona a reorganização das relações sociais. O indivíduo desenvolve interações em formato 

beta dentro e fora das redes sociais digitais, ou seja, de forma experimental e líquida.  

Ao estudarmos as redes sociais na Internet, percorremos esse mesmo caminho, mas agora, 

adequando nosso cenário a um sistema composto pela comunicação mediada por computador (CMC). 

Aprofundando o entendimento do tema, Recuero (2009) ainda aponta que é necessário focar também 

no ciberespaço, em como as estruturas sociais vão sendo compostas e como as interações da 

comunicação mediada pelos computadores possibilitam a geração de fluxos de informações e trocas 

sociais que, por sua vez, impactam essa estrutura. É esta dinâmica que possibilita às redes sociais do 

ciberespaço definirem-se como espaços de fala reservado à troca, ao compartilhamento e atualizando 

a Internet quanto à interatividade.  

Reafirmar a identidade individual e reconhecer no outro a existência do coletivo é fundamental 

para essa interação, possibilitada por meio das conexões oriundas da comunicação mediada pelos 

computadores. Contudo, como nos relembra Bauman (2005) as conexões estabelecidas nesta 

modernidade líquida são efêmeras. Interage-se com os mais variados grupos, dentro e fora da Internet, 

mas não se busca nestas interações uma duração permanente. É possível interagir por um tempo 

determinado sem, contudo, estabelecer conexões firmes e duradouras. As conexões podem se 

dissolver a qualquer momento, respondendo aos interesses de seus atores. Nessas esferas as relações 

de consumo passam por uma transformação simbólica importante: o consumidor, posteriormente 

prossumidor (segundo o conceito ativo-passivo de Arlindo Machado) e agora consumidor 

                                                           
1 Mestra em Comunicação, Universidade Federal de Goiás, vaipramari@gmail.com, Goiânia-GO. 
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consumível, torna-se coautor das narrativas criadas por marcas, meios de comunicação e demais 

consumidores pertencentes à rede.  

Muito além do consumidor que se torna consumível, é o prossumidor, quem está dirigindo o 

discurso das RSIs e por isso nosso engajamento em entender seu comportamento. O prossumidor é o 

sujeito da Geração Internet atravessado pelas demandas criadas pela sociedade de consumidores. Tem 

sobre si a necessidade não apenas de tornar-se consumível, mas de apropriar-se do ciberespaço como 

o seu espaço mais importante de fala. Nesse sentido, mergulhamos no processo de descoberta e 

construção das identidades virtuais. A pergunta a ser respondida nesse estudo é: de que forma a 

linguagem publicitária se tornou essencial para indivíduos se comportarem como marcas nas redes 

sociais digitais? Para responde-la recorreremos principalmente à etnografia digital e à análise de 

discurso (sob o olhar da escola francesa). Deste modo percebemos que tanto a narrativa coletiva 

quanto a individual presente nas redes sociais digitais são fortemente inspiradas em discursos 

publicitários, próprios até então, de marcas em busca de seus consumidores. Tais considerações nos 

permitem atualizar nossa análise sobre o consumidor atual: deixa de ser aquele que produz conteúdo 

em pequena, média e grande escala (o prossumidor), mas junto a esse comportamento, assume o 

discurso publicitário para obter relevância por meio da moeda mais valiosa de nosso tempo: a 

visibilidade.  

Colocamos em pauta o atravessamento do consumo na cibercultura. Principalmente a partir 

da ótica de Bauman (2008; 2005) buscamos evidenciar a relação entre a sociedade de consumidores 

e as novas tecnologias. As modificações oriundas dessa relação se refletem na construção da 

identidade do sujeito, e para compreendê-la recorremos também ao teórico Stuart Hall (1997; 2005). 

Segundo este autor a percepção de uma identidade plenamente completa e imutável é uma fantasia. 

As identidades virtuais ou identidades possíveis se apresentam ao sujeito na mesma velocidade em 

que a dinâmica cultural se atualiza. Portanto, quanto mais canais de virtualização, maior a 

multiplicidade de identidades. Os processos metodológicos são apresentados de forma discursiva, 

seguindo a complexidade trazida pela netnografia (ou etnografia virtual) com Kozinets (1997) e as 

reflexões de Orlandi (2007) e a escola francesa de análise de discurso. O objeto que será submetido 

à metodologia descrita é um recorte do que há de mais popular na cultura, partindo dos indicadores 

intrínsecos às mídias sociais digitais  
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2 DESENVOLVIMENTO 

  

Somos todos influenciadores, em maior ou menor grau. A existência do indivíduo afeta a 

dinâmica social e, sobretudo, também é por esta afetada. No contexto da cibercultura, os influenciadores 

sociais possuem métricas que os tornam mais ou menos relevantes. Dados são armazenados nas 

plataformas de redes sociais, tabulados e, a partir daí, são geradas métricas sobre a presença online de 

cada perfil, sejam estes de indivíduos ou empresas. Um exemplo interessante é o Instagram, plataforma 

de mídia social digital criada em 2010 com objetivo primário de compartilhar imagens em rede. Nesta 

plataforma são disponibilizados relatórios com: número de seguidores, número de publicações, 

números de pessoas que seguem o perfil, horários e datas com maior frequência de visitação no perfil, 

alcance, impressões, perfil de público, entre outros itens. Monitorar e metrificar são, portanto, 

ferramentas importantes quando o objetivo é traduzir em números o impacto de um determinado ator 

ou grupo de atores na rede. Sobre a definição de rede social, recorremos à Recuero (2010, p.29) que 

afirma: uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições 

ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais). Portanto, são os atores que 

tornam os sites de redes sociais um espaço de conexões constantes, apropriando-se dos mesmos, e 

muitas vezes, alterando a usabilidade inicial. 

O capital social, fruto da dinâmica social a qual já nos referimos, pode ser entendido como uma 

espécie de valor, simbólico, atribuído durante a relação de troca estabelecida pelos atores sociais, 

transitando entre os bens individuais e públicos. Mas a conceituação deste termo ainda causa certa 

polêmica no meio acadêmico. Diversos autores conceituam o termo, todavia os olhares são um tanto 

quanto divergentes. Buscaremos alguns pesquisadores que tentam identificar os pontos convergentes 

na discussão de capital social, como Rogério Costa que nos diz: 

 

essa noção poderia ser entendida como a capacidade de interação dos indivíduos, seu potencial 

para interagir com os que estão a sua volta, com seus parentes, amigos, colegas de trabalho, mas 

também com os que estão a sua volta, com os que estão distantes e que podem ser acessados 

remotamente. Capital social significaria, então, a capacidade de os indivíduos produzirem suas 

próprias redes, suas comunidades pessoais. (2005, online) 
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Cada ator tem a capacidade de influenciar sua rede em maior ou menor grau. Daí o termo 

influenciadores se tornou uma espécie de ressignificação de atores cuja visibilidade e a relevância são 

de alto impacto. Comparando com as mídias tradicionais, para gerar uma tabela comercial das emissoras 

de televisão, por exemplo, o número de pessoas assistindo ao canal em uma determinada faixa de tempo 

é determinante. A audiência valoriza ou desvaloriza o poder socioeconômico das mídias. Assim, com 

peculiaridades do ciberespaço, os tornam-se as novas mídias, precificando a exposição em seus perfis 

a partir dos relatórios gerados pelas ferramentas de monitoramento e métrica. Esses perfis determinados 

como influenciadores podem ou não produzir conteúdo e este conteúdo nem sempre é original – há 

compartilhamento de conteúdos criados por outros atores da rede, cujo nível de integração é bastante 

variável. No ciberespaço o foco de atenção (ou audiência) que antes pertencia apenas a veículos de 

comunicação, tornou-se acessível aos indivíduos. Sobre esse novo parâmetro, discorrem Fragoso, 

Recuero e Amaral 

 

a internet nos permite ver mais interações sociais do que jamais esperávamos, e agora nos 

deparamos, em muitos casos, com o excesso de uma coisa boa. Que esperança temos de fazer 

sentido de dados tão complexos? Esta é uma questão que agora atravessa todas as ciências – 

todos nós compartilhamos o novo mundo dos sistemas complexos. (COSTA, Roberto, 2011, 

p.15) 

 

A narrativa construída nos perfis das redes sociais digitais é atravessada pela principal moeda 

social da cibercultura: a visibilidade. Assim, temos a hipótese de que os dados gerados pelas métricas 

digitais podem moldar o discurso do interlocutor assim como a linguagem publicitária define o tom de 

voz das marcas – o objetivo é tornar-se desejável e consumível pelo receptor. Essa dinâmica tem 

determinado a forma como as celebridades se comunicam com seus respectivos públicos. Alguns 

rankings são criados para promover os perfis mais influentes na Internet, com foco em plataformas cuja 

força está centrada no modelo de rede social de alcance mundial, como é o caso do já citado Instagram 

e de tantos outros como Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin e Pinterest. A Forbes, revista de origem 

americana, reconhecida em diversos países, anualmente produz um ranking em parceria com a empresa 

de análise Traackr e a plataforma Captiv8. Essa publicação tem como critério medir a relevância e o 

engajamento gerados pelos criadores com seu potencial para monetizar o conteúdo a partir de sua 

audiência. São considerados apenas os perfis cujo conteúdo é original. Para este trabalho, adentraremos 
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mais profundamente ao discurso produzido pela cantora Anitta no Instagram. A cantora aparece em 11º 

lugar entre as pessoas mais influentes no ranking da Forbes2 2.017 , como vemos na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Anitta em 11º influenciadora nível Brasil. 

Fonte: Forbes 2017 

 

Os méritos quanto à qualidade musical da cantora bem como sua relevância no cenário 

musical não serão discutidos nesse estudo. O objetivo é analisar o discurso construído por um perfil 

considerado numericamente relevante (número de seguidores, fluxo de interações – curtidas, 

comentários e repostagens3 - e capacidade de mobilização nas plataformas de redes sociais digitais. 

O fato que nos chamou a atenção e nos motivou a analisar com mais profundidade o discurso criado 

por Anitta aconteceu em setembro de 2.017, quando fãs descobriram que o perfil da popstar no 

Instagram estava seguindo um perfil de apoio à candidatura do, até então, presidenciável Jair M. 

Bolsonaro. Anitta não havia se posicionado publicamente sobre candidatos, partidos ou propostas 

políticas para as eleições de 2018. O fato de possuir muitos fãs ligados ao movimento LGBTT 

culminou em uma avalanche de mensagens que exigiam que a artista esclarecesse a dúvida: ela é 

contra ou à favor de Bolsonaro? Mais do que isso: ela compartilha das convicções sociais e morais 

                                                           
2 Disponível em: http:forbes.com.br 
3 Termo usado no ambiente virtual quando um perfil compartilha o conteúdo original de outro perfil. 
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dele? Jair Bolsonaro possui um histórico conhecido de pronunciamentos cujo conteúdo vai de 

encontro às causas LGBTTs. A reação dos fãs gerou polêmica e mostrou um relevante aspecto do 

comportamento coletivo em rede: a recusa por curtir, compartilhar e empoderar hashtags positivas 

ligadas à cantora. Isso a deixaria sem o apoio de importantes grupos que se mobilizavam virtualmente 

para deixar Anitta entre as artistas mais citadas na Internet. Ou seja: os grupos de fãs alimentavam o 

fluxo de conteúdo metrificável para torna-la uma influenciadora reconhecida mundialmente. Sem 

interação contínua e em grande escala, não há visibilidade como moeda de troca. 

 Na Figura 2 podemos observar o volume de citações no Google Trends 4relacionados aos 3 

eixos temáticos: Bolsonaro, Anitta e a principal hashtag de movimento opositor ao candidato à 

presidência, no período de 18 de julho a 16 de outubro. 

 

 

Figura 2: Pesquisa comparativa Anitta e Bolsonaro 
Fonte: Google Trens 2018 

 

 O recorte para análise de discurso do presente trabalho foi feito por meio de seleção temática 

sem, contudo, se prender a cronologia: a mensagem implícita de que Anitta seguia um perfil pró-

Bolsonaro e sua omissão sobre o assunto criou um contra-discurso de seus seguidores/fãs. A partir 

desse evento fizemos um mapeamento do conteúdo publicado pela cantora e pelos seguidores – tanto 

                                                           
4 Ferramenta de monitoramento criada pelo Google relacionando conteúdo (palavras-chave) e o número de vezes em 

que aparece. O relatório pode ser feito em diferentes períodos e determinações de geolocalização. 
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fãs quanto hatters5. O fato aconteceu em setembro de 2.018 e teve desdobramentos que ainda estão 

em movimento pela rede, como é ratificado na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Evento inicial em setembro 2018 
Fonte: Correio Brasiliense 

 

 O discurso que tornou Anitta alvo de críticas e manifestações dentro e fora da Internet veio a 

partir de um contexto interessante: o silêncio. Sem negar ou afirmar o fato pelo qual estava sendo 

acusada, a artista teve sua voz “sequestrada” pelos demais atores da rede. Além de ameaças cujo teor 

violento era físico e moral, o que mais assustou a cantora foi a ameaça simbólica: seguidores que 

prometiam não interagir com nenhum conteúdo postado por ela ou sobre ela, a não ser o determinado 

pelo próprio coletivo LGBTT. Anitta perdia assim, não apenas seu poder de fala, mas também o 

direito de ter um posicionamento político que não afetasse sua imagem como uma marca bem avaliada 

                                                           
5 Hatter é a nomenclatura de origem inglesa usada para determinar pessoas que seguem determinado perfil com o 

objetivo de criticá-lo e gerar um contra-discurso, muitas vezes em tom de ódio. 
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nacional e internacionalmente. A identidade de Larissa Macedo Machado (nome registrado como 

pessoa física) se misturava à identidade da pessoa jurídica, Anitta. 

 

 

Figura 4: Represália de fãs Anitta 
Fonte: UOL 

 

O teor das mensagens se concentrava principalmente nas plataformas Instagram e Twitter, em 

que os grupos participantes do movimento – quase uma cyberativismo – se organizavam e 

concentravam suas publicações alicerçados sobre o mesmo discurso: atacar Bolsonaro e exigir um 

posicionamento claro de Anitta. Partindo para uma anologia da relação entre consumidores e marcas, 

podemos avaliar que houve um indício de insatisfação com o produto ou serviço vendido por uma 

empresa e esse sentimento foi reverberado por pares na rede. O site reclameaqui.com.br é uma 

plataforma cujo principal objetivo é dar voz a consumidores que tem alguma crítica ou solicitação de 

resposta por algum problema causada a partir do consumo de uma determinada marca. Esse formato 

funciona porque encontra ressonância nos demais atores da rede que possuem o mesmo lugar de fala 

– consumidores. Para não ter a imagem atrelada a fatores negativos que influenciam na decisão de 

compra de outros clientes em potencial, as marcas se pronunciam tentando resolver o problema 

exposto, evitando um possível movimento de hatters. O mesmo acontece com pessoas cujos perfis 
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nas redes sociais digitais tem influência de grande impacto: identidades que acabam se tornando 

produtos consumíveis. 

 Segundo Bauman (2001), na era líquido-moderna as identidades não são projetos imutáveis, 

solidificados – por isso nossa aproximação metafórica com as versões Beta. O sujeito esforça-se 

continuamente para adaptá-la ao meio e assim, fazer por merecer a validação social. Ele segue 

procurando novos “eus”, alternando como lhe for conveniente suas armaduras sociais, ou como define 

o autor polonês, a identidade carnavalesca (2008, p. 139): “a maravilhosa vantagem dos espaços da 

vida virtual sobre os espaços offline consiste na possibilidade de tornar a identidade reconhecida sem 

de fato praticá-la”. Ou seja, a dinâmica criada na (e pela) sociedade de consumo resulta na 

desconstrução do significado estável, ou o que Jameson (1984a, 1984b. apud Featherstone, 1999, p. 

32-34) chama de “cultura sem profundidade”. Este cenário evoca ainda os apontamentos 

fundamentais de Bauman (2001) na direção de que a cultura, o consumo, as relações sociais, e seus 

desdobramentos, fazem parte de uma nova esfera, em que a modernidade é líquida, e portanto, assume 

diversas formas não tão rígidas e firmes como antes. 

 Anitta sentiu-se em desvantagem sob a pressão de ter que se posicionar e assumir um discurso 

pré-determinado por um movimento potencialmente relevante iniciado por pessoas anti-Bolsonaro. 

A posição política atravessou a posição artística. Por outro lado, havia uma corrente de fãs pró-

Bolsonaro que tentava medir forças com o movimento opositor e dar ênfase à possibilidade de 

consumir duas marcas ao mesmo tempo: Bolsonaro e Anitta. Numericamente os grupos contra-

Bolsonaro aparecia a frente dos grupos pró-candidato tendo como universo de pesquisa o público-

alvo da popstar brasileira. A reação foi a equiparada ao pronunciamento de uma fabricante de veículos 

que assume uma falha e convoca os consumidores para um recall. 
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Figura 5: Posicionamento #elenão 
Fonte: Instagram 

 

Entrando em um movimento que já estava forte nos sites de redes sociais, Anitta utilizou a 

#elenão para se posicionar de maneira definitiva e amenizar os ataques que vinha sofrendo por fãs 

indignados e hatters conservadores. O discurso contra o candidato do partido PSL. Ideologia e 

política caminharam juntas para determinar o evento cultural. A divisão entre direita e esquerda no 

cenário das eleições 2018 preconizou o anúncio de personal branding6. Em seu pronunciamento a 

artista utilizou o seu lugar de fala como um dos argumentos principais do discurso: ser mulher e não 

apoiar um candidato visto como machista por várias de suas manifestações públicas como deputado 

federal. O conteúdo do vídeo7 publicado em 23 de setembro de 2.018 segue transcrito na íntegra: “Oi, 

gente. Olha, eu fui desafiada pela Daniela Mercury a apoiar o movimento da #elenão. Eu quero 

aproveitar essa oportunidade pra deixar claro pra vocês de uma vez por todas, se ainda não ficou, que 

eu não apoio o candidato Bolsonaro. Eu também quero deixar claro que em momento nenhum eu 

desmereci a hashtag. Eu só quis dizer pra vocês que além de se posicionar com hashtag, a gente pode 

fazer durante a nossa vida, nossos dias também. São as nossas atitudes que mostram nossa luta contra 

                                                           
6 Personal Branding é um método originário nos Estados Unidos que analisa a tendência de marcas pessoais, 

exemplificado por artistas, figuras públicas, esportistas que comercializam sua imagem como marcas de valor. 
7 Disponível em 

https://www.instagram.com/p/BoFTGrCAPz0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again. 

Acesso em 10 de outubro de 2018. 

https://www.instagram.com/p/BoFTGrCAPz0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
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o preconceito, contra o racismo, o machismo, a homofobia, nossa luta pelas minorias. Bom, então, 

como eu sou à favor da democracia, eu apoio sim o uso da #elenão e quero desafiar para essa 

campanha Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Preta Gil”. Em seguida, a artista decidiu bloquear os 

comentários no vídeo descrito anteriormente. A mensagem era clara: uma vez que teve a atitude pela 

qual estava sendo pressionada por uma parcela de seu público, não gostaria mais de falar sobre o 

assunto. 

 

 Figura 6: Posicionamento anterior ao apoio #elenão 
Fonte: IG 

 

 Após as declarações consonantes ao discurso #elenão, Anitta passou a ser alvo de outra parcela 

de seu público: as pessoas que estavam à favor de Bolsonaro e também faziam parte de movimentos 

em menor ou maior alcance, individualmente ou em grupo. Não houveram novos pronunciamentos 

da cantora sobre sua preferência política e declaração de voto para as eleições 2.018. 

 

CONCLUSÃO 

 

Para fazer parte do jogo simbólico produzido nas redes sociais, o sujeito encontra-se refém de 

produzir um enunciado que não fuja aos padrões preexistentes, e, do mesmo modo, acompanhar o 

fluxo do que já foi dito acrescentando a ele um caráter original.  

A partir daí, ele deve destacar-se da maioria, buscando cada vez mais ser um nó relevante – 

um ponto forte – na rede. Neste ponto, é importante relembrarmos as relações de força, citadas por 

Orlandi, enfatizando que o discurso de determinadas pessoas ecoa em menor ou maior grau de força, 

em uma espécie de hierarquização do espaço de fala. Nesse jogo entre tudo aquilo que socialmente é 

inteligível e o que cabe ao sujeito formular, o discurso adentra ao seu grau de interpretação máximo, 

pois que se faz entender a partir de uma seleção avalizada pela cultura, pelo coletivo. O discurso não 
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pode nascer daquilo que é totalmente novo ou inédito. Ele, ao contrário, é apenas reformulado e 

atualizado a partir das ações dos sujeitos ao longo do tempo, em continuidade aos que o fizeram antes. 

O sujeito age a partir de um contexto que o cerca e a partir da história que veio antes dele. Um jogo 

entre o que se espera nos espaços de fala dados ao sujeito e a convergência de tudo aquilo que já foi 

dito ou esquecido, como afirma Orlandi (2007, p. 33) 

pelo funcionamento do interdiscurso, suprime-se, por assim dizer, a exterioridade 

como tal para inscrevê-la no interior da textualidade. Isso faz com que, pensando-se a 

relação da historicidade (do discurso) e a história (tal como se dá no mundo), é o 

interdiscurso que especifica, como diz M. Pêcheux (1983), as condições nas quais um 

acontecimento histórico (elemento histórico descontínuo e exterior) é suscetível de vir 

a inscrever-se na continuidade interna, no espaço potencial de coerência próprio a uma 

memória. 

 

Portanto, o dizer parte de dois eixos, como enfatiza Orlandi (2007, p 26): “o da memória 

(constituição) e o da atualidade (formulação). E é desse jogo que tiram seus sentidos.” Para 

exemplificar, Orlandi sugere uma representação dessa relação em forma de gráfico, que ao nosso 

olhar, poderia ser definido como na figura a seguir. 

 A pergunta que buscávamos responder nesse estudo: de que forma a linguagem publicitária 

se tornou essencial para indivíduos se comportarem como marcas nas redes sociais digitais? acaba 

por tornar-se secundária. Analisando o movimento #elenão a partir das interações com uma das 

cantoras mais influentes nas redes sociais digitais brasileiras, ratificamos que a postura é comparável 

à de marcas anunciando ao seu público-alvo. O ciberativismo tornou-se detentor do que é socialmente 

aceito ou refutado. Ao perder milhares de seguidores depois de poucas horas da descoberta de que 

Anitta seguia um perfil que apoiava Bolsonaro, a mesma passou a acompanhar a sua força digital ser 

minada e seu poder simbólico passava a ser ameaçado. O discurso #elenão feito com mais veemência 

no vídeo publicado pela artista no Instagram em 23 de setembro de 2.018 foi duramente criticado por 

pessoas que já participavam do movimento por ser considerado superficial e incondizente com a 

trajetória pública de Anitta. Em outros termos: é como se a verdade da marca fosse contestada a partir 

de seu histórico – nenhuma atitude anterior culminava no discurso #elenão como militância ou apoio 

sócio-político, apenas uma oportunidade de tentar se redimir frente a consumidores insatisfeitos com 

uma marca. 
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FOLLOW ME: THE CONSUMABLE CONSUMER ERA 

 

ABSTRACT 

 

The relationship between humans and their technological inventions turns out to be dangerous. These 

are irreversibly dependent bonds. Would we be able to survive without the machines? Would we be 

able to survive without creating machines? How do we become consumable and visible by 

algorithms? These questions are intertwined with the crossing of new technologies in culture, which 

drives the reorganization of social relations. The individual develops interactions in beta format inside 

and outside the digital social networks, that is, in an experimental and liquid way. When we study 

social networks on the Internet, we go the same way, but now, adapting our scenario to a system 

composed by computer mediated communication (CMC). Recuero (2009) further points out that it is 

also necessary to focus on cyberspace, on how social structures are being composed and how the 

interactions of communication mediated by computers enable the generation of information flows 

and social exchanges that, for in turn, impact this structure. It is this dynamic that enables social 

networks in cyberspace to define themselves as speech spaces reserved for exchange, sharing and 

updating the Internet regarding interactivity. To reaffirm the individual identity and to recognize in 

the other the existence of the collective is fundamental to this interaction, made possible through the 

connections coming from the communication mediated by the computers. However, as Bauman 

(2005) reminds us, the connections established in this liquid modernity are ephemeral. It interacts 

with the most varied groups, inside and outside the Internet, but these interactions do not seek a 

permanent duration. It is possible to interact for a given time without, however, establishing firm and 

lasting connections. Connections can dissolve at any time, responding to the interests of their actors. 

In these spheres the consumer relations undergo an important symbolic transformation: the consumer, 

who was subsequently a prosumer (according to the active-passive concept of Arlindo Machado) and 

now consumable consumer, becomes a co-author of narratives created by brands, media and other 

consumers belonging to the network. Beyond the consumer who becomes consumable, it is the 

precursor, who is directing the discourse of the RSIs and therefore our engagement in understanding 

their behavior. The prosumer is the subject of the Internet Generation, crossed by the demands created 

by the society of consumers. He has the need not only to become consumable, but to appropriate 

cyberspace as his most important space for speech. In this sense, we immerse ourselves in the process 

of discovery and construction of virtual identities. The question to be answered in this study is: How 

has advertising language become essential for individuals to behave as brands on digital social 

networks? In order to answer it, we will mainly resort to digital ethnography and discourse analysis 

(under the watch of the French school). In this way we realize that both the collective and individual 

narrative present in the digital social networks are strongly inspired by advertising speeches, hitherto 

own, of brands in search of their consumers. Such considerations allow us to update our analysis 

about the current consumer: it ceases to be the one that produces small, medium and large-scale 

content (the precursor), but along with this behavior, assumes the advertising discourse to obtain 

relevance through the most valuable currency of our time: visibility. We put on the agenda the 

crossing of consumption in cyberculture. Mainly from the point of view of Bauman (2008, 2005) we 

seek to highlight the relationship between consumer society and new technologies. The modifications 

resulting from this relationship are reflected in the construction of the subject's identity, and to 

understand it we also refer to the theoretical Stuart Hall (1997, 2005). According to this author the 

perception of a fully complete and unchanging identity is a fantasy. The virtual identities or possible 

identities present themselves to the subject at the same speed in which the cultural dynamics is 

updated. Therefore, the more channels of virtualization, the greater the multiplicity of identities. The 
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methodological processes are presented in a discursive way, following the complexity brought by 

netnography (or virtual ethnography) with Kozinets (1997) and the reflections of Orlandi (2007) and 

the French school of discourse analysis. 

 

Keywords: Consumption. Cyberculture. Speech. Identity. Interaction. 
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AMIZADE E DESAVENÇAS: JOGADORES, SEUS PERFIS E VÍNCULOS EM 

MMORPG 

 

José Abrão1 

 

RESUMO  

Este artigo trata sobre a comunicação, interação e dinâmica social entre os jogadores do jogo 

The Elder Scrolls Online. Argumentamos que os jogadores não apenas desenvolvem laços sociais 

significativos no mundo do jogo como este relacionamento afeta diretamente a forma como o video 

game é jogado e está envolvido, da mesma forma, nos sistemas do jogo eletrônico. Falaremos também 

dos perfis destes jogadores e como suas características individuais afetam esta dinâmica de jogo. 

Neste artigo vamos tratar brevemente sobre este relacionamento entre os jogadores com base em 

autores selecionados assim como nos dados obtidos durante a pesquisa de campo realizada durante 

elaboração de dissertação de mestrado. Metodologicamente, relacionamos os conceitos de fachada e 

mecanismo, assim como exploramos a agência do jogador e suas ações em grupo. Interpretando as 

ações dos jogadores nos foi possível relacionar os dados com os perfis de jogadores: conquistador, 

matador, socializador e explorador, que afetam diretamente a forma como o jogador interage com o 

mundo digital e com os demais jogadores, afetando, portanto, as dinâmicas do grupo. Por fim, 

argumentamos que a interação social e os vínculos emocionais formados em jogo são fundamentais 

para que os jogadores continuem ativos no mundo digital, assim como a inovação e o desafio que o 

game propõe. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Mídias. Video games. Interação. MMORPG. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Em minha dissertação de mestrado (FIRMINO, 2018), estudei como os laços sociais se 

formavam e qual era a sua importância em um jogo massivo online multijogador, mais 

especificamente em seu gênero mais tradicional, o RPG de fantasia medieval. Estes jogos são os 

MMORPG e suas comunidades podem conter milhões de jogadores. Este é o caso do objeto 

trabalhado, o game The Elder Scrolls Online (ZeniMax Media, 2014) que tem mais de 10 milhões de 

jogadores2. Neste tipo de game, os jogadores tendem a se agrupar para enfrentar desafios complexos 

que possuem nomes próprios como dungeon e raids e pledges que podem ser feitos em grupos de 4 

                                                           
1   Mestre em Performances Culturais pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. 

jgabrao@gmail.com, Goiânia 
2 ELDER SCROLLS ONLINE. Disponível em: <https://www.elderscrollsonline.com/en-us/10millionstories>. Acesso 

em: 25 de setembro de 2018. 
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a até mais de 20 jogadores na mesma equipe, sem contar os embates jogador contra jogador (PvP) 

que podem envolver dezenas de jogadores simultâneos. 

 Por isso os jogadores se agrupam. Esses grupos geralmente são chamados de clãs ou guildas 

que, dependendo do engajamento de seus membros e do seu nível de organização, podem conter de 

uma porção a uma centena de jogadores, às vezes mais. Em minha pesquisa, o objetivo era 

compreender os laços formados nessas guildas, se eram duradouros, utilitaristas, enfim, efêmeros ou 

não. 

 Neste artigo vamos tratar brevemente sobre este relacionamento entre os jogadores com base 

em autores selecionados assim como nos dados obtidos durante a pesquisa de campo. O fator que 

diferencia os video games de outras mídias é a sua interação com o mundo digital. Vamos elencar 

alguns conceitos-chave utilizados: fachada (GOFFMAN, 2008), agência (MURRAY, 2004) e 

mecanismo (ELSTER, 2003). Também vamos aproveitar este artigo para relacionar o comportamento 

dos jogadores observados com o de arquétipos ou perfis traçados por Bartle (2016). 

 O jogo precisa do input do jogador e o sistema reage conforme suas ações. Mas jogar um video 

game vai além de apertar botões: a agência implica que as ações do jogador são significativas, 

afetando o cibermundo do jogo de maneira perceptiva e mesmo quantitativa. A agência é gratificante 

e confere ao jogador capacidade de tomar decisões e fazer escolhas. Sem ela, jogar não seria 

instigante. Como o jogo é interessante, o ato de jogar cria um círculo mágico (HUIZINGA, 2000) 

definido como uma fronteira simbólica e porosa entre o mundo do jogo e o mundo, digamos assim, 

“real”. Em jogo, os jogadores criam significado pois estão engajados emocionalmente.  

 O jogo, segundo Huizinga, é uma atividade livre e voluntária que traz consigo suas próprias 

regras: o mundo dentro das quatro linhas de uma partida de futebol é outro em que o que vale dentro 

do jogo não vale para o mundo lá fora. Essas condições tornam de fato o mundo do jogo um mundo 

à parte, separado, e que, por sua natureza, iguala os jogadores que deixam seus status do lado de fora. 

Em uma pelada de bairro, os jogadores deixam suas posições sociais e profissões do lado de fora para 

assumirem seus papéis de jogador por um período limitado de tempo. Goffman (2008) descreve que 

as pessoas assumem papéis sociais na vida pública e o mesmo vale para os jogos: através das 

comunidades de jogo, as pessoas assumem estes papéis sociais através de fachadas que serão 

empregadas no mundo digital. Os jogadores conectados passam por este mesmo processo real em que 

criam laços e interagem uns com os outros. Assim que entramos na presença de outro indivíduo, 
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avaliamos e seremos avaliados um pelo outro e assim o é da mesma forma nos jogos: uma avaliação 

entre avatares.  

 Metodologicamente, nossa pesquisa de campo foi composta por entrevista em profundidade, 

questionário e etnografia digital (KOZINETS, 2014) jogando e participando das atividades do grupo 

pesquisado e seus avatares. Relacionamos a fachada de Goffman com o conceito de mecanismo 

(ELSTER, 2003) que é uma relação causal simples que permite reconhecer, mas não prever padrões, 

que podem ser interpretados. Interpretando as ações dos jogadores nos foi possível relacionar os dados 

com os perfis de jogadores: conquistador, matador, socializador e explorador, que afetam diretamente 

a forma como o jogador interage com o mundo digital e com os demais jogadores, afetando, portanto, 

as dinâmicas do grupo. Começar um novo jogo estando sozinho é como chegar em uma festa em que 

você não conhece ninguém, e tentar jogar sozinho pode ser um grande problema a longo prazo, pois 

o conteúdo mais avançado requer, necessariamente, maior participação de jogadores e entrosamento 

entre eles.  

 No caso de The Elder Scrolls Online, o conteúdo mais veterano são as trials, com mais de 20 

jogadores participando, em que cada um tem um papel claro a ser cumprido e que requer planejamento 

e comunicação entre eles para obter o sucesso. Porém, as pessoas se desentendem ou não se adaptam. 

Guildas com jogadores mais antigos podem formar “panelinhas”, alienando os novatos nos grupos. 

Sem criar estes laços, o jogador pode acabar desmotivado e saindo do game. Sendo assim, os 

jogadores de um clã ou guilda desenvolvem conexões emocionais que os mantêm jogando. Desta 

forma, os MMORPG são, principalmente, jogos sociais.  

  

2 DESENVOLVIMENTO  

 

 Nosso ponto de partida certamente é o conceito de agência como definido por Murray (2004). 

Esta é a capacidade do jogador de agir de forma significativa no mundo digital. Agência envolve 

intencionalidade por parte do jogador, sendo inteiramente baseada nas decisões que o jogador toma 

no mundo digital, interferindo no ambiente ativamente. Ao mesmo tempo, o resultado destas ações 

não é inteiramente previsível: há sempre espaço para o inesperado e para a falha. No caso de um jogo 
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multijogador, como The Elder Scrolls Online, existe uma combinação de agências por parte de vários 

jogadores simultâneos que irão se manifestar em tempo real conforme as decisões são tomadas.  

 Assim, ela está na base das atividades em grupo, pois é necessário coordenação e estratégia 

para cumprir os desafios in game. Mas pessoas são pessoas: alguém pode tomar uma decisão errada, 

não obedecer ao que foi combinado, não estar adequadamente preparado ou mesmo deliberadamente 

sabotar a missão. Este ato – sabotar – já é o suficiente para mudar completamente a experiência de 

jogo para o grupo em ação e para o que estava previsto. O jogo responde a esta ação individual que 

leva a consequências para o coletivo. 

 Em jogos como The Elder Scrolls Online, os jogadores tendem a montar seus personagens 

seguindo três papéis chave para cumprir estes desafios em grupo. Healer, o jogador responsável por 

curar e manter vivo os seus colegas de equipe; DPS, os jogadores responsáveis por causar dano em 

maior quantidade e velocidade aos inimigos, especialmente aos chefes; e tank, o responsável por 

atrair a atenção dos inimigos, especialmente do chefe, e absorver a maior parte dos danos, como uma 

esponja. A imprevisibilidade e a incerteza têm grande papel: um healer ruim deixará o tank morrer e 

aí é só ladeira abaixo. Um DPS ou tank despreparado não conseguirão causar e absorver dano de 

maneira eficiente, dando mais trabalho para o healer e fazendo o combate ser mais demorado – e, 

portanto, mais desafiador e arriscado. 

 Através da agência, os acontecimentos do jogo acontecem por causa do jogador e com o 

jogador. Ele é ativo no mundo digital e não apenas reativo ou interpretativo, podendo testar os limites 

do sistema ou não se conformar com ele. Embora o jogo possua regras postas, cada partida se torna 

única ao se basear nas ações e decisões tomadas.  

 E, como escrevemos, o jogador estará jogando em equipe, que é onde inserimos a fachada 

(GOFFMAN, 2008). As pessoas assumem papéis sociais através de fachadas que serão empregadas 

em toda situação social, o que serve para o mundo digital. Os jogadores conectados passam por este 

mesmo processo real em que criam laços e interagem uns com os outros. Isto se desenrola através do 

avatar do jogador e das ferramentas de comunicação digitais, como chat in game, Discord, Skype, 

entre outros. Goffman escreve que assim que entramos na presença de outro indivíduo, avaliamos e 

somos avaliados a partir de um arcabouço variado de informações prévias e emitidas um pelo outro: 
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Quando um indivíduo chega à presença de outros, estes, geralmente, procuram obter 

informação a seu respeito ou trazem à baila a que já possuem. A informação a respeito do 

indivíduo serve para definir a situação, tornando os outros capazes de conhecer 

antecipadamente o que ele esperará deles e o que dele podem esperar. (...) Se o indivíduo lhes 

for desconhecido, os observadores pode obter, a partira de sua conduta e aparência, 

indicações que lhes permitam utilizar a experiência anterior que tenham tido com indivíduos 

aproximadamente parecidos com este que está diante deles ou, o que é mais importante, 

aplicar-lhe estereótipos não comprovados (GOFFMAN, 2008, p.11). 

 

 Assim, a forma como agimos está de acordo com os papéis e seguem regras que são construídas 

pela sociedade e do mesmo jeito, no espaço social dos jogos, atuamos de acordo com as regras dele. 

Há um comprometimento: “a projeção inicial do indivíduo prende-o àquilo que está se propondo ser 

e exige que abandone as demais pretensões de ser outras coisas” (GOFFMAN, 2008, p.19). Quando 

me torno um avatar em um jogo, há um comportamento esperado dele. De novo, se um jogador faz 

um personagem healer, é esperado que ele ajude seus colegas. O autor chama isto de consenso 

operacional: um acordo implícito de comportamento social e aparência que são adequados a 

determinado contexto em particular e que mudam de situação para situação. 

Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita de seus observadores 

que levem a sério a impressão sustentada perante eles. Pede-lhes para acreditarem que o 

personagem que veem no momento possui os atributos que aparenta possuir, que o papel que 

representa terás as consequências implicitamente pretendidas por ele (GOFFMAN, 2008, 

p.25). 

 

 Esta fachada será composta por vários elementos, como a aparência do avatar e seu “cenário”, 

por exemplo, sua casa. No mundo digital isto está ligado às conquistas do jogador. Em The Elder 

Scrolls Online existem roupas, armaduras e armas raras que custam muito dinheiro in game ou que 

só podem ser obtidas completando desafios específicos. Da mesma forma, casas no jogo são caras e 

personalizar e decorar estas casas é ainda mais caro, sendo que alguns itens de decoração são 

específicos e trancados atrás de missões complexas.  

 Ou seja, para compor uma fachada de um jogador poderoso, bem-sucedido e influente, será 

necessário cumprir vários requisitos não apenas financeiros, mas também de desafios, para atingir um 

certo padrão desejável de status social dentro do jogo. O pulo do gato está no fato de que a grande 

maioria destes desafios são em grupo e precisam unir jogadores bem coordenados para serem 
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cumpridos. Além disso, quem tem um item raro quer mostrá-lo: de nada adianta conquistar a melhor 

espada do jogo se ninguém saberá disso. 

 Nisso está o mecanismo de Elster (2003), que compõe um padrão causal reconhecível e 

recorrente que pode ser observado e analisado individualmente. Os jogadores de The Elder Scrolls 

Online estão cheios de mecanismos como no exemplo acima: um jogador quer se destacar entre os 

pares; para se destacar ele precisa de uma conquista; ele então cumpre essa conquista e exibe sua 

prova material para obter aprovação dos pares e carregar consigo uma medalha de honra.  No que 

tange os relacionamentos entre os jogadores e sua relação com o conteúdo do game, principalmente 

seus desafios e recompensas, há mecanismos simples deste tipo por toda a parte. O ponto é que a 

motivação por trás destas ações e reações geralmente é social: o jogador, como indivíduo, toma ações 

que lhe trarão um resultado desejado em relação ao grupo ou até mesmo a um jogador em particular, 

como tentar impressionar ou passar inveja em alguém.  Neste momento é importante lembrar que 

nem todo laço social precisa ser bom: a raiva, os ciúmes, a inveja, podem ser motivadores tão 

poderosos quanto o amor ou a amizade. O autor resume: 

A explicação por mecanismos funciona quando e porque conseguimos identificar um padrão 

causal em particular que podemos reconhecer através de situações e que oferecem uma 

resposta coerente para a questão, ‘por que ele fez isso?’ (ELSTER, 2003, p.10).  

  

 Como apresentamos anteriormente, nossa principal metodologia foi a etnografia digital 

qualitativa e participante. O grupo analisado foi composto por 5 jogadores de perfis e idades 

diferentes variando entre 18 e 32 anos de três regiões do país. Deles, 4 eram homens e uma mulher.  

Neste artigo me focarei nas conquistas, materiais e simbólicas, como principal fonte do 

fortalecimento dos laços sociais e também das desavenças. Na nossa pesquisa, os jogadores não 

queriam ficar para trás em relação aos seus pares: eles querem ter os novos e disputados itens, 

especialmente os itens trancados atrás de conteúdo avançado pois obtê-lo traz consigo um valor 

simbólico de ostentação: eu enfrentei o desafio e o conquistei. Apelar para este lado colecionador 

alimenta, praticamente, toda a roda do jogo. Um dos exemplos mais interessantes encontrados ao 

longo do campo foi a dedicação, tempo e dinheiro investidos na casa dos participantes e o orgulho 

dos mesmos na qualidade de seus itens e na personalização de seus avatares.  
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O jogador que quiser tudo isso precisará, necessariamente, passar mais tempo jogando. E há 

muito a ser conquistado: roupas, cores, armas, armaduras, pets, montarias, prêmios, bustos, títulos, 

etc. Para tanto ele precisará fazer muito do conteúdo do jogo várias vezes. O sistema permite que o 

jogador faça isso sozinho ou que faça isso jogando com estranhos através do matchmaking aleatório. 

Mas isto não significa que será divertido. A única razão para fazer a mesma missão dezenas de vezes 

seria para encontrar, por exemplo, os itens específicos de uma armadura. Mas para que se dar o 

trabalho sem ter para quem mostrar ou com quem jogar? Se a conquista é invisível, o jogador se torna 

invisível.  

E quanto mais tempo se passa jogando, mais tempo o jogador passa com outros jogadores e 

mais facilmente forma laços, sejam eles de amizade ou de inimizade entre eles. Dos cinco jogadores 

participantes, quatro faziam parte de guildas e se mantinham atuantes. Ao longo da pesquisa, todos 

os quatro entraram no game quase diariamente. Isto também tem a ver com seus perfis. Bartle (2016) 

estabelece quatro perfis: conquistadores, exploradores, socializadores e matadores. Bartle escreve que 

conforme os jogadores desenvolvem suas experiências de jogo, eles naturalmente se descobrem na 

pele de um desses perfis.  

Mais cedo ou mais tarde o jogador reconhece que o objeto in game que eles controlam é, de 

alguma forma, um reflexo do seu ser: uma imersão a nível de personagem. Um personagem é 

a representação do jogador no MMO – uma personalidade que o jogador veste (BARTLE, 

2016, p.405) 

 

Os primeiros, acumulam conquistas. Seu estilo de jogo é definido por superar desafios do jogo 

e obter itens raros, casas, montarias, armas, etc. Os exploradores, são aqueles que literalmente 

exploram o jogo, desvendando seu mapa e que tentam quebrar o jogo, descobrindo formas de explorar 

o sistema ou de usar o jogo de forma mais eficiente. Os socializadores são os comunicadores: quem 

gosta de conversar e fazer amizades. Por fim, os matadores estão no jogo para se divertir com a 

desgraça alheia.  

 Foi possível perceber este perfil em nossos jogadores e foi possível perceber que este perfil 

influenciou nas suas relações. Neste breve artigo, vamos apenas abordar uma questão envolvendo a 

participante Alice, líder de guilda, e outro participante, Lucas, que até certo ponto faziam parte do 

mesmo grupo até romperem. Ambos são jogadores conquistadores: em dado momento na pesquisa, 

pude visitar a casa de Alice no jogo que é uma das maiores disponíveis em The Elder Scrolls Online. 

Em outro momento, Lucas se vangloriou de ter todos os melhores equipamentos do jogo (e até mesmo 
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me ajudou, passando alguns para mim). Estas conquistas pessoais claramente eram muito importantes 

para eles e ambos jogavam com uma frequência quase diária durante a pesquisa de campo, como 

relata Lucas: 

 

A gente joga, a gente sabe que no começo é difícil, tudo é muito difícil, você não tem gold 

pra fazer nada, é algo que você tem que correr atrás. (...) Eu farmei, fiquei ali focado pra 

conseguir um set, pra conseguir dourar o set, coisas que às vezes eu via jogador que jogava 

há mais tempo que eu que não conseguia, que às vezes não estavam empenhados... (...) Mas 

foi bom, eu consegui todos esses itens, tenho 10 personagens, todos eles estão equipados de 

cima embaixo, qualquer que eu entrar ele está pronto pra jogar. (FIRMINO, 2018, p.156) 

 

 Alice, por exemplo, relembrou que foi a primeira mulher a completar um dos desafios mais 

difíceis do jogo e que isso lhe conferiu respeito: 

Depois que eu completei, não foi só aquele negócio do pessoal parar de me zoar, mas foi eu 

mostrar que eu, com meu grupo, a minha galera, a gente conseguiu completar, sabe. Eu 

tanquei pra eles, eles deram DPS pra mim, acho que a skin é mais do que a skin pra mim, 

mais do que achar que eu sou foda e que só umas sete pessoas tancaram a Maw of Lorkhaj 

antes de mim [no Brasil] e que eu fui a primeira menina. Acho que é a conquista que eu mais 

valorizo no jogo (FIRMINO, 2018, p.163). 

 

Mas eles não se davam bem e não jogavam juntos mais. Durante as entrevistas, 

individualmente ambos me contaram o mesmo caso, mas com pontos de vista diferentes e, melhor 

ainda, sem serem questionados sobre isso. Foram relatos espontâneos. Lucas argumenta que foi 

deixado de fora do grupo de elite da guilda de propósito e nunca aceitou a liderança de Alice.  

Eu achei a Alice também muito arrogante, muito mesmo. Aquele negócio do empoderamento 

mesmo, eu sou casado há 10 anos e sei disso, os homens são mais companheiros e as mulheres 

não. Com elas é sim-sim e não-não. Ela se achou a dona da guilda, e pronto, minha decisão. 

(...) Eu, sinceramente, minha opinião pessoal, nunca vi a Alice como líder nem como uma boa 

líder (FIRMINO, 2018, p.168) 

 

 Já Alice narrou uma história diferente, dizendo que Lucas simplesmente não era bom o 

bastante para estar no grupo de elite:  

Se tu quer fazer conteúdo veterano, primeiro que você precisa se dedicar e segundo que você 

precisa ser bom! (...) Mas uma coisa que aconteceu foi que o Lucas falou que o grupo, não a 

guilda em si, era uma panelinha. E ele falou isso na frente da gente. O Lucas foi nosso amigo, 

ele tava sempre com a gente, mas aí tivemos uns desentendimentos e ele não entra mais em 
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call. (...) Mas lembro que aconteceu de o Lucas dizer que era uma panelinha porque só vai 

entrar no grupo quem tem DPS bom ou realmente tá tentando. Lembro que no dia o pessoal 

ficou bem bravo com ele e acho que foi a última vez que ele entrou na call (FIRMINO, 2018, 

p.169). 

 

 Vale ressaltar que Alice foi a participante mais jovem e Lucas o mais velho. Através do 

mecanismo e pelos perfis, é possível perceber que ambos se irritam e se irritaram quando o outro 

jogador não cumpriu o que queriam/esperavam. Da mesma forma, a discrepância de idade gerou uma 

contenda em relação à autoridade: Lucas, mais velho, homem, certamente se sentiu afrontado ao 

receber diretivas de uma mulher de, na época do incidente, menos de 18 anos. Como visto, não é 

possível saber como o fato realmente se deu, pois o desentendimento e o afastamento definitivo foi 

todo construído na base de sentimentos e essas emoções fortes entre os dois envolvidos reconstruíram 

os fatos. Em mecanismos, Lucas deixou a guilda por achar que Alice não era uma boa líder; já Alice 

não insistiu com Lucas por achá-lo um jogador ruim e encrenqueiro. Estes são os motivos, como 

Elster escreveu, por trás de suas ações, mas que não elucidam o fato concreto, mas que, da mesma 

forma, afetaram diretamente toda a guilda (o grupo, coletivamente) e os relacionamentos não apenas 

entre os dois, mas entre os demais jogadores. 

 Sendo conquistadores, os dois são jogadores orgulhosos que buscam aprovação dos pares. 

Suas reações envolvem uma grande necessidade de protegerem suas fachadas (GOFFMAN, 2008). 

Não ser considerando bom o suficiente, para Lucas, provavelmente é um sentimento humilhante. Ele 

irá se afastar dele e justificá-lo da mesma forma que, para Alice, ser uma jovem à frente de uma guilda 

já é desafiador o suficiente e ser considerada imatura é um calo particularmente doloroso, portanto 

ela vai se afastar disso destacando seu papel em um grupo de elite e na sua liderança.  

 

3 CONCLUSÃO 

 

 Com base nos autores e dados apresentados, argumentamos que o relacionamento dos 

jogadores in game, apesar de simbólico, forma laços reais com impactos concretos, tornando o 

convívio online uma experiência vivida que gera significados. Os sistemas do jogo são apropriados e 

ressignificados pelos jogadores naquilo de Kozinets (2014) chamou de reworlding, uma reconstrução 

simbólica do mundo ao redor e de suas pessoas. 
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O ciberespaço é um caminho de mão dupla. Através de sua agência como jogador, ele 

influencia o mundo digital e age sobre ele com sua bagagem, seus afetos e experiências dentro e fora 

do jogo e isso vale para os laços que ele cria e rompe no cibermundo. Desavenças e brigas terão 

efeitos tão significativos, pessoais e duradouros quanto laços positivos e poderão certamente romper 

a fronteira porosa entre o digital e o concreto. 

Ao final, concluímos que The Elder Scrolls Online e possivelmente os MMORPG deste 

padrão são jogos fundamentalmente sociais, pois dependem da participação do jogador para sua 

sobrevivência e prosperidade. É algo tão vital quanto a inovação: de nada adiante o estúdio investir 

em novo conteúdo se ele não agradar e atrair os jogadores. É um processo de retroalimentação da 

comunidade digital para se manter viva e ativa.  

Ela é fundamental pois o próprio jogo se torna repetitivo e maçante se jogado sem a companhia 

dos outros jogadores além do próprio fator social relacionado à competição, conquista e camaradagem 

que somam à experiência de jogo. O jogador quer ser um colecionador, mas geralmente essa coleção 

não tem graça se ele não tem com quem compartilhar (ou pelo menos se mostrar). 

Ou seja, um MMORPG como ESO é fundamentalmente social. Ele estimula a interação entre 

os jogadores e, sem ela, a própria repetição e monotonia provavelmente levarão à desistência. Mas 

nem tudo são flores:  “panelinhas” consolidadas podem não dar muita brecha para a participação dos 

novatos. A qualidade do laço social formado tem grande influência na experiência e na permanência 

do jogador. Quanto mais amigos o participante tiver no grupo, maior a sua permanência no jogo, 

porém quanto mais deslocado, mais facilmente ele acabará se retirando do grupo e, muitas vezes, do 

game em si. Encontrar este equilíbrio social, somado à constante inovação do jogo, é que o mantêm 

essas comunidades funcionando. 

 

FRIENDSHIPS AND FALL-OUTS: PLAYERS, THEIR PROFILES AND BONDS IN 

MMORPG 

 

ABSTRACT  

 

This article is about the communication, interaction and the social dynamics between The Elder 

Scrolls Online’s players. We argue that players not only develop meaningful social bonds in the game 

world as they also have direct effect the way in which the game is played and is embedded in the 

video game system. Also, we talk about the profile of these players and how their individual 

characteristics affect the game dynamic. In this paper we briefly approach this relationship between 
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players based upon selected authors and data obtained during field research that obtained in a masters 

dissertation. Methodologically, we associate the concepts of face and mechanism and we also explore 

the agency of the player and their group actions. Interpreting player action allowed us to associate the 

date to their profiles: conqueror, killer, socializer and explorer, which affect directly the way the 

player interacts with the digital world and the other players, affecting, therefore, the group dynamic. 

Finally, we argue that social interaction and the emotional bonds formed in game are fundamental for 

the permanence of the player in the digital world, as much as the innovation and the challenges that 

the game proposes.  

 

Keywords: Communication; Media; Video games; Interaction; MMORPG.  
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A CONTRIBUIÇÃO DE RAYMOND WILLIAMS PARA A COMUNICAÇÃO: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DA OBRA “CULTURA E SOCIEDADE” 

 

Diogo Carvalho Gondim Teles1 

Ricardo Pavan2 

 

RESUMO  

Este artigo objetiva evidenciar a contribuição da obra de Raymond Williams, Cultura e 

Sociedade (2011), para o campo da comunicação. Para tanto, desenvolve-se uma revisão bibliográfica 

acerca das teorias da comunicação hegemônicas no contexto da primeira metade do século XX em 

contraposição ao surgimento dos Estudos Culturais Britânicos, corrente teórica da qual Raymond 

Williams é um de seus membros fundadores, junto dos autores Richard Hoggart e E. P. Thompson. 

A discussão sobre a contribuição de Williams para a comunicação fundamenta-se inicialmente na 

definição do conceito de comunicação desenvolvido pelo autor, para quem a comunicação é um 

processo de transmissão e recepção de ideias e valores essenciais para a constituição da sociedade, 

ressaltando-se a capacidade do receptor de responder a esta transmissão de formas imprevisíveis e 

heterogêneas. Em seguida, traça-se um breve panorama das principais características da Mass 

Communication Research e da Teoria Crítica frankfurtiana, além de seus pontos de divergência e 

confluência, para finalmente discutir os pontos onde o pensamento de Williams (2011) se contrapõe 

ao das duas correntes teóricas e evidenciar os avanços nos estudos da comunicação semeados em sua 

obra, dos quais destaca-se a mudança de foco do estudo da produção e emissão no processo 

comunicativo para um aprofundamento nos estudos da recepção. 

 

Palavras-chave: Estudos Culturais. Raymond Williams. Revisão Bibliográfica. Teorias da 

Comunicação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Na primeira metade do século XX as teorias da comunicação marcavam-se por duas 

tradições hegemônicas de estudo: de um lado, a Mass Communication Research, de caráter 

essencialmente empírico e administrativo, representada por pesquisadores como Harold Lasswell e 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, na linha de Mídia e Cultura, da Universidade Federal de 

Goiás. Bolsista da FAPEG (Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás).  
2 Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2011). Docente do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação, na linha de pesquisa Mídia e Cultura, e professor adjunto no Curso de Jornalismo da 

Universidade Federal de Goiás. 
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Paul Lazarsfeld; de outro, a Escola de Frankfurt, fundamentada em um projeto de reflexão crítica 

sobre a sociedade, com nomes como o de Theodor W. Adorno, Max Horkheimer e Walter Benjamin 

entre seus pioneiros. A partir da década de 1960, o surgimento de novas perspectivas de estudo 

contribuiu para frutíferos avanços no campo das teorias da comunicação, relativizando e contrapondo-

se a polarização existente entre as duas tradições citadas.  

Eis que neste contexto se insere a origem dos Estudos Culturais Britânicos, formalizados no 

ano de 1964 em torno da implantação do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos (CCCS, em 

inglês) ligado à Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Com uma orientação essencialmente 

voltada à New Left, o Centro inclui diversos teóricos interessados na investigação das transformações 

ocorridas nos valores tradicionais da cultura operária da Inglaterra, sob uma perspectiva de ideia de 

cultura não ligada estritamente às relações econômicas, mas também influenciada pelas relações 

políticas e sociais. Três livros escritos no final dos anos 50 são considerados como fundadores dos 

Estudos Culturais: The Uses of Literacy (1957), de Richard Hoggart; The Making of The English 

Working-class (1963), de E. P. Thompson; e Culture and Society (1958), de Raymond Williams.  

A este último autor, o presente artigo dá destaque para compreender sua contribuição teórica 

ao desenvolvimento dos Estudos Culturais e o avanço das teorias da comunicação, baseando-se 

essencialmente em sua obra mais importante. Escritor, professor e crítico literário, Raymond 

Williams possuía entre seus maiores interesses a tentativa de reformular o conceito de cultura, sobre 

o qual relata em Cultura e Sociedade (2011) toda a tradição literária britânica em torno da discussão 

do conceito, para na conclusão de sua obra apresentar a sua visão de cultura como todo um modo de 

vida “em condições de existência com o mundo das artes, literatura e música” (ESCOSTEGUY, 2002, 

p. 152). Para discutir a importância de sua obra para o campo da comunicação, inicialmente será 

apresentado o conceito de comunicação do autor, para em seguida traçar-se um breve panorama das 

principais características das duas tradições hegemônicas nos estudos da comunicação da primeira 

metade do século XX, e assim evidenciar os pontos em que o pensamento de Williams se contrapõe 

a elas. 
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2 O CONCEITO DE COMUNICAÇÃO NA OBRA DE RAYMOND WILLIAMS  

 

O conceito de comunicação de Raymond Williams encontra-se ligado à uma abordagem 

cultural, que se diferencia da abordagem clássica marxista de cultura intimamente vinculada às 

relações econômicas. Em Cultura e Sociedade (2011), Williams apresenta sua visão acerca da 

comunicação considerando-a como um elemento essencial no estudo da cultura, manifestando-se 

como um dos processos primordiais na interpretação de uma sociedade: 

 

Cultura não foi apenas uma reação aos novos métodos de produção, à nova indústria. Ela 

estava interessada, mais além desses métodos, com os novos tipos de relacionamento pessoal 

e social: uma vez mais, tanto como um reconhecimento da separação tática quanto como uma 

ênfase de alternativas. A ideia de cultura seria mais simples se ela tivesse sido uma reação 

apenas ao industrialismo, mas ela foi também, bastante claramente, uma reação aos novos 

desenvolvimentos políticos e sociais, à democracia (WILLIAMS, 2011, p. 19-20). 

 

 Os novos tipos de relações pessoais e sociais citados por Williams podem ser compreendidos 

quando se observa o contexto histórico de alterações das relações espaço/tempo vivenciado pelo 

autor: no campo da comunicação, as novas técnicas advindas da consolidação de poderosos meios de 

comunicação de massa, como o jornal impresso, o rádio e a televisão. Em Communications (1966), o 

autor comenta sobre o notável crescimento do poderio econômico destes meios de comunicação na 

primeira metade do século XX: 

 

A propriedade dos meios de comunicação, velhos e novos, tem passado ou está passando, em 

grande parte, por um tipo de organização financeira desconhecida em períodos anteriores, e 

com semelhanças importantes com as principais formas de participação da produção 

industrial em geral. Os métodos e as atitudes das empresas capitalistas estabeleceram-se 

próximas de centros de comunicações (WILLIAMS apud CUNHA, 2010, p. 64). 

 

Como ponto de partida para sua compreensão sobre a comunicação, Williams a define como 

o processo de transmissão e recepção de ideias e valores essenciais para a constituição da sociedade, 

além dos arranjos políticos e econômicos: 

 

[...] muito daquilo que chamamos de comunicação é, necessariamente, nada mais que 

transmissão: ou seja, o envio de alguma coisa em uma única direção. A recepção e a resposta, 
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que completam a comunicação dependem de outros fatores além das técnicas” (WILLIAMS, 

2011, p. 327). 

 

 Em relação às técnicas empregadas no ato da comunicação, percebe-se a neutralidade de 

Williams ao se referir aos mecanismos dos meios de comunicação de massa, sendo a técnica vista por 

ele como sem significado próprio: “as técnicas, ao meu ver, são, no pior dos casos, neutras” 

(WILLIAMS, 2011, p. 327). O sentido dado a um meio de comunicação de massa seria atribuído, 

segundo o autor, pelo posicionamento ideológico dos detentores do uso destes meios de comunicação 

de massa. O alto poder de alcance das técnicas dos meios de comunicação de massa é ressaltado por 

Williams ao definir seu tipo de transmissão como uma transmissão múltipla:   

 

O que pode ser observado como um fato sobre o desenvolvimento dessas técnicas é um 

crescimento constante daquilo que proponho chamar de transmissão múltipla. O livro 

impresso é o primeiro modelo importante disso, e as outras técnicas vieram a seguir. O fator 

novo, em nossa própria sociedade, é uma expansão do público potencial para tais 

transmissões (WILLIAMS, 2011, p. 327). 

 

 Esta expansão da audiência proporcionada pelas técnicas de transmissão múltipla de uma 

mensagem para um grande número de indivíduos é designada como a característica central da ideia 

de comunicação de massa, contestada pelo autor em seus questionamentos sobre a intenção do 

produtor da mensagem em enxergar seu público como uma massa, composta por indivíduos vistos 

como passivos e de gostos homogêneos:  

 

Ora, se nesse problema perene de comunicação, impusermos a ideia de massas, alteramos 

radicalmente a posição. A concepção de pessoas como massas surge, não da inabilidade de 

conhecê-las, mas sim de uma interpretação delas de acordo com uma fórmula. Aqui a questão 

da intenção da transmissão faz seu retorno decisivo” (WILLIAMS, 2011, p. 328-329). 

 

 Ao visitarmos o pensamento de Williams (2011) acerca da comunicação, fica evidente sua 

oposição a utilização da ideia de “massas” para a análise das pessoas e sua consideração do receptor 

de uma transmissão múltipla como indivíduo capaz de responde-la de formas heterogêneas e 

imprevisíveis. Sua crítica às formas de se ver as pessoas como “massas” recai, na pesquisa acadêmica, 

sobre as teorias da comunicação das quais o conceito é utilizado, das quais destaca-se: a corrente 
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americana da Mass Communication Research e a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, 

tradicionalmente as principais correntes teóricas da comunicação na primeira metade do século XX. 

 

3. TEORIAS DA COMUNICAÇÃO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX: UM 

BREVE PANORAMA 

 

 Os primeiros estudos específicos acerca dos meios de comunicação datam do início do século 

XX, um contexto marcado por profundas transformações na sociedade, pautadas pela crescente 

urbanização das cidades de diversos países, a consolidação do capitalismo industrial, o 

estabelecimento de um modo de vida voltado ao consumo, e principalmente, pelo intenso 

desenvolvimento das técnicas que estabeleceram uma nova realidade comunicativa, representada pela 

consolidação dos meios de comunicação de massa. 

 É nesse contexto que identificamos o surgimento das duas correntes teóricas predominantes 

nos estudos da comunicação à época do lançamento da primeira edição de Culture and Society (1958), 

obra de Raymond Williams que viria a contribuir como um ponto de contraposição à Mass 

Communication Research e à Escola de Frankfurt. Este item é dedicado a apresentar um breve 

panorama das principais características das duas correntes, para em seguida, discutir-se sobre a 

contribuição de Raymond Williams e os Estudos Culturais para os avanços do campo da 

comunicação. 

 

3.1. Mass Communication Research 

  Os estudos conhecidos como Mass Communication Research têm sua origem nos Estados 

Unidos dos anos 30, com um tipo de pesquisa de orientação empiricista e pragmática, voltada para o 

entendimento dos efeitos e funções da comunicação de massa na sociedade, como descreve Temer 

(2009): 

 

Essa corrente tinha como objetivo entender os efeitos dos meios de comunicação na 

sociedade de massa, referia-se ao relacionamento entre indivíduos e a ordem social que os 

rodeava, e era centrada em pesquisas quantitativas, que buscam dar respostas objetivas aos 

administradores dos novos meios de comunicação (2009, p. 43). 
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França (2002) corrobora com Temer (2009) ao ressaltar que os usos das respostas obtidas 

através das pesquisas desta corrente estavam intimamente ligados à motivação de otimizar resultados 

de grupos econômicos “em pesquisas voltadas para o comportamento das audiências e para o 

aperfeiçoamento das técnicas de intervenção e persuasão” (FRANÇA, 2002, p. 54), e por outro lado, 

à otimização de resultados de ações e campanhas político-governamentais, em um contexto histórico 

onde a “reacomodação do mundo sob o impacto da fase monopolista do capitalismo, bem como a 

ascensão dos Estados Unidos como grande potência imperialista, atribuem à comunicação um papel 

estratégico” (idem, ibidem). 

Temer (2009) e Araújo (2002) apontam como marco inicial da Mass Communication 

Research a publicação da obra do cientista político norte-americano Harold Laswell, Técnicas de 

Propaganda em um Mundo em Guerra (1927), estudo voltado à análise do impacto da propaganda 

no contexto de uma guerra e o papel da mídia na sociedade de massa. Uma das principais 

contribuições de Laswell para esta corrente teórica é a tentativa de formalizar o processo 

comunicativo a partir de uma fórmula de comunicação simplificada e linear, com papéis pré-definidos 

entre o emissor e o receptor de uma mensagem. A fórmula de Laswell consiste na resposta das 

seguintes perguntas: ‘Quem? Diz o quê? Em que canal? Para quem? Com que efeito?’  

Utilizada com exaustão pela Mass Communication Research, a fórmula linear de Laswell do 

processo de comunicação pressupõe a presença de um receptor passivo, com as características do 

indivíduo pertencente à sociedade de massa3. Desenvolvida por Laswell, a Teoria Hipodérmica 

também pressupõe como característica do receptor a figura do indivíduo da massa, os quais os meios 

de comunicação atingiriam diretamente, produzindo determinados efeitos: “os meios são vistos como 

onipotentes, causa única e suficiente dos efeitos verificados. Os indivíduos são vistos como seres 

indiferenciados e totalmente passivos, expostos ao estímulo vindo dos meios” (ARAÚJO, 2002, p. 

126). 

O pensamento simplista de Laswell acerca da comunicação viria, no entanto, a ser questionado 

por diversos estudos subsequentes da Mass Communication Research a partir da década de 40, com 

o desenvolvimento de estudos empírico-experimentais que contribuíram para o aperfeiçoamento do 

                                                           
3 Sociedade composta por indivíduos numa situação de isolamento psicológico uns dos outros, onde predomina a 

impessoalidade nas interações humanas (DeFLEUR; BALL-ROKEACH apud TEMER, 2009, p. 43). 
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modelo comunicativo da Teoria Hipodérmica. Estes estudos incluem novas variáveis no processo de 

estímulo/resposta4 provocado pelos meios de comunicação no comportamento das pessoas, 

mantendo-se, todavia, os objetivos econômicos e políticos característicos desta corrente teórica. 

 

3.2. Teoria Crítica da Escola de Frankfurt 

 Em contraposição à perspectiva pragmática da Mass Communication Research, os estudos da 

Escola de Frankfurt analisam a influência do capitalismo sobre a sociedade promovendo uma intensa 

crítica à transformação da cultura em mercadoria a partir do desenvolvimento das técnicas de 

produção industrial, em um projeto de reflexão política e filosófica ao qual denominou-se como 

Teoria Crítica. Fundada em 1923 na cidade alemã de Frankfurt, a escola tem como pioneiros os 

cientistas sociais Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Aos dois 

primeiros, segundo Rüdiger (2002), atribui-se a criação do conceito central desta corrente teórica: o 

conceito de indústria cultural, apresentado pela primeira vez na obra A Indústria Cultural – 

Iluminismo como mistificação das massas (2002). A indústria cultural referenciada por Adorno e 

Horkheimer é essencialmente constituída pelo uso ideológico dos meios de comunicação de massa 

(cinema, rádio, publicidade, televisão etc), baseado em uma prática social “através da qual a produção 

cultural e intelectual passa a ser orientada em função de sua possibilidade de consumo no mercado” 

(RÜDIGER, 2002, p. 138).  

Na visão frankfurtiana, o aparato da indústria cultural aproveita-se da passividade do 

indivíduo da sociedade de massa para manipulá-lo a aderir aos valores da ideologia de consumo 

capitalista, propagada através dos meios de comunicação de massa. Este indivíduo seria então 

moldado na relação produto-consumidor, de modo que “as características da indústria cultural e, por 

conseguinte, de seus produtos, são transportados para as características dos indivíduos” (FERREIRA, 

2002, p. 111). Deste modo, a Teoria Crítica descarta a possibilidade de uma forma de consumo crítica 

e contestatória por parte do indivíduo da massa em relação ao que lhe é oferecido através dos meios 

de comunicação.  

Apesar da expressão Escola de Frankfurt denotar certa unidade temática, os frankfurtianos 

trataram de um vasto leque de assuntos relacionados às transformações da sociedade da primeira 

                                                           
4 Processo investigado pela abordagem teórica e metodológica do behaviorismo, que estuda “os estímulos que provocam 

determinadas formas de respostas, no sentido de ação claramente observável” (DeFLEUR; BALL-ROKEACH apud 

TEMER, 2002, p. 46). 
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metade do século XX, desde a arte, a política e a vida cotidiana. De acordo com Temer (2009), o que 

tornam coerentes os conjuntos de estudos destes pensadores é uma visão crítica do mundo ligada ao 

pensamento da esquerda alemã e fundamentada “na noção de que a transformação da cultura em 

mercadoria é também a transformação dos indivíduos em meros instrumentos dessa sociedade” (2009, 

p. 94). 

 

3.3. Divergências e Confluências 

 Ao compararmos as duas vertentes hegemônicas nos estudos da comunicação da primeira 

metade do século XX é perceptível a divergência entre os caminhos adotados por cada uma em seus 

modos de fazer pesquisa. De modo distinto ao pragmatismo e empiricismo adotados pela Mass 

Communication Research americana, os estudos da Escola Frankfurt seguiram um viés de reflexão 

intelectual, desvinculado de objetivos operacionais. De acordo com Rüdiger (2002), os autores 

frankfurtianos se opuseram intensamente à produção de pesquisas que atendessem aos interesses de 

governos e empresas privadas, preocupando-se em refletir de modo crítico sobre a utilização dos 

meios de comunicação como instrumento de dominação da ideologia capitalista. 

 A confluência entre duas correntes teóricas aparentemente tão antagônicas é discutida na 

análise de Ferreira (2002) acerca da presença do paradigma da sociedade de massa em ambas. Tanto 

a pesquisa pragmática da Mass Communication Research quanto o criticismo da Escola de Frankfurt 

pressupõem, de um lado, a existência de uma sociedade composta por indivíduos passivos e alienados 

de suas culturas tradicionais, e do outro, a presença de poderosos meios de comunicação de massa 

capazes de moldar ao seu modo estes indivíduos. “Logo, estes indivíduos estão sempre subjugados 

às ações externas, em especial dos mass media: seja como pensar, no que pensar, o que não pensar 

ou sobre o que silenciar” (FERREIRA, 2002, p. 115). 

 O paradigma da sociedade de massa pode ser avistado na deficiência da Teoria Hipodérmica 

e da fórmula de Laswell em analisar de forma simplista o consumo de uma mensagem por parte do 

receptor, como também pode ser percebido na visão pessimista e especulativa dos frankfurtianos 

sobre o poder da Indústria Cultural sobre seus consumidores, ambas deixando assim de lado “o rigor 

metodológico de uma análise criteriosa da presença dos mass media na sociedade e de sua relação 

com o público” (FERREIRA, 2002, p. 116). 
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4. DIÁLOGOS DE RAYMOND WILLIAMS COM AS TEORIAS HEGEMÔNICAS DA 

COMUNICAÇÃO 

 

 Apresentadas as principais características da Mass Communication Research e da Teoria 

Crítica frankfurtiana, voltemos ao pensamento de Raymond Williams para analisar os diálogos 

estabelecidos entre sua obra Cultura e Sociedade (2011) e estas duas correntes. Uma primeira 

oposição de Williams em relação a elas pode ser observada em seu questionamento ao modo de se 

analisar as pessoas como “massa”. O autor inicialmente elucida os sentidos pejorativos atribuídos aos 

indivíduos que comporiam a sociedade de massa: 

 

[...] massas era uma palavra nova para turba, e as características tradicionais da turba foram 

mantidas em sua significância: ingenuidade, volubilidade, preconceito de rebanho, 

vulgaridade de gosto e de hábitos (WILLIAMS, 2011, Pg. 324). 

 

 Williams (2011) aponta que estas massas seriam identificadas às classes trabalhadoras, em um 

contexto histórico de intenso crescimento da população das cidades industriais e de desenvolvimento 

de uma aglomeração político-social composta por operários, vista pelas classes dominantes como 

uma ameaça à cultura e à ordem social:  

 

[...] quem são as massas? Na prática, em nossa sociedade e nesse contexto, elas não podem 

ser outra coisa senão os trabalhadores. [...] É também, pelos registros públicos, a intenção 

declarada dos trabalhadores de alterar a sociedade, em muitos de seus aspectos, de maneiras 

que são profundamente desaprovadas por aqueles que, anteriormente, eram os únicos a ter 

privilégios (2011, p. 324-325). 

 

Na visão do autor, esta perspectiva que relaciona as massas com as classes trabalhadoras 

possui motivações meramente ideológicas, ligadas à uma construção política ao qual o trabalhador é 

rotulado de massa, para em seguida ser temido e odiado:  

Na verdade, não existem massas; há apenas maneiras de ver as pessoas como massas. Em 

uma sociedade industrial urbana há muitas oportunidades para tais maneiras de ver. A questão 

não é reiterar as condições objetivas e sim considerar, pessoal e coletivamente, o que essas 

maneiras de ver fizeram com nosso pensamento. Por certo, o fato é que uma maneira de ver 

outras pessoas que passou a ser característica de nosso tipo de sociedade foi capitalizada com 

objetivos de exploração política ou cultural (2011, p. 325-326). 
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Ao apontar para a falsa existência de uma sociedade de massas, salientando o sentido 

ideológico do conceito, o pensamento de Williams (2011) relativiza a presença do indivíduo passivo 

e vulnerável à influência dos meios de comunicação de massa, pressuposto tanto pela Mass 

Communication Research quanto pela Teoria Crítica frankfurtiana. Nesta lógica, os modelos de 

comunicação que se apoiam no conceito de massa dependem, segundo o autor, de uma intenção de 

interpretar as pessoas de acordo com uma fórmula, com objetivos de manipular um grande número 

de pessoas a pensar, sentir e agir de certas maneiras através dos meios de comunicação de massa e 

suas técnicas de transmissão múltipla.  

Williams (2011) tece uma contundente crítica a esta fórmula de comunicação de massa e seus 

efeitos esperados, onde nota-se a oposição de seu pensamento aos estudos desenvolvidos pela Mass 

Communication Research. O modelo simplista de emissão/recepção da fórmula de Laswell e os 

efeitos fortes dos meios de comunicação da Teoria Hipodérmica são criticados pelo autor, que aponta 

serem fatores determinantes para as ineficiências da comunicação de massa:  

 

A comunicação de massa teve seus sucessos evidentes em um sistema social e econômico a 

que correspondem seus métodos. Mas ela fracassou, e continua a fracassar, quando suas 

transmissões encontram, não uma incerteza confusa, mas uma experiência considerada e 

formulada (2011, p. 338). 

 

 Seguindo o pensamento de Williams (2011), as falhas das pesquisas da Mass Communication 

Research seriam geradas por uma incapacidade de compreender toda complexidade presente no 

processo comunicativo. A utilização de uma fórmula de comunicação linear, com papéis pré-

definidos para o emissor e para o receptor, que aceita passivamente os efeitos desejados do emissor, 

resultaria em uma “preocupação arrogante com a transmissão, que se baseia na premissa de que 

respostas comuns foram encontradas e precisam apenas ser aplicadas” (WILLIAMS, 2011, p.339). 

Ao contrário desta facilidade esperada pela fórmula de Laswell, o processo de comunicação tem seus 

efeitos consolidados no lado do receptor de formas heterogêneas e imprevisíveis: “Mas as pessoas só 

irão aprender (ouvi dizer ‘malditas sejam!”?) com a experiência e isso, normalmente é um processo 

desigual e lento” (idem, ibidem). 
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 Os objetivos políticos e econômicos que motivavam as pesquisas da Mass Communication 

Research estariam fadados ao fracasso na tentativa de otimizar seus resultados através uma 

comunicação eficaz por negligenciarem a complexidade da comunicação na capacidade contestatória 

do receptor:    

 

Qualquer órgão governamental tentará implantar as ideias “corretas” nas mentes daqueles a 

quem governa, mas não há nenhum governo no exílio. As mentes dos homens são moldadas 

por sua experiência total e a transmissão mais cuidadosa do material, se não for confirmada 

por essa experiência, não conseguirá uma comunicação bem-sucedida (WILLIAMS, 2011, 

p.337). 

 

Ao contrário de uma visão linear de comunicação direcionada a um grande número de pessoas 

identificadas como massas, Williams (2011) vem assim a valorizar a presença de um receptor ativo e 

suas diferentes maneiras de dar sentido à mensagem recebida, afirmando que “a comunicação não é 

apenas transmissão; ela é também recepção e resposta (2011, p. 337). 

 Enquanto a oposição de Raymond Williams à Mass Communication Research se dá em 

relação a fórmula simplista de comunicação de respostas previstas a um estímulo provocado, sua 

oposição à Escola de Frankfurt pode ser vista em suas críticas ao pessimismo dos “observadores da 

massa” em relação às transformações culturais intensificadas na primeira metade do século XX, ao 

passo que questiona a hierarquização entre cultura alta/baixa e reitera o erro em se analisar as pessoas 

como “massas”. Referindo-se aos “historiadores contemporâneos da cultura popular” (WILLIAMS, 

2011, p. 333), o autor destaca que estes se concentraram em analisar apenas o aspecto negativo do 

aumento vertiginoso do volume de produtos midiáticos e a expansão de seus públicos, negligenciando 

os aspectos positivos. Como exemplo, Williams (2011) cita a expansão da circulação e consumo de 

livros de boa qualidade entre a população, ao mesmo tempo em que a circulação de muitos livros 

ruins também se expandiu.  

Sua observação abrange também os produtos de outras mídias, como os jornais, o cinema e o 

rádio, mesmo que, como observa, “as proporções são menores do que poderíamos desejar, mas não 

são insignificantes” (WILLIAMS, 2011, p. 333). Assim, o pensamento do autor, ao apontar para a 

existência de produtos midiáticos de boa qualidade disponíveis para consumo, relativiza a crítica dos 

frankfurtianos – em especial, Adorno e Horkheimer (2002) – acerca da qualidade dos produtos da 

indústria cultural difundidos na sociedade, que por serem desenvolvidos visando o consumo 
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mercadológico, ao contrário da “verdadeira arte”5, desestimulariam a emergência de uma razão crítica 

entre seus consumidores.  

Uma segunda crítica de Williams (2011) em relação ao pessimismo dos “observadores da 

massa” está relacionada ao julgamento de valor presente no que consideram como “cultura”. O autor 

vê a necessidade primordial de uma observação neutra na análise de uma cultura, de forma que o 

observador não deve tomar seus próprios hábitos culturais como referência. Ao não tomar este 

cuidado, Williams (2011) aponta para uma grande chance do observador condicionar sua análise para 

um julgamento pejorativo, na medida em que considerar os hábitos de sua própria cultura como 

indispensáveis para a qualidade de vida de outras culturas, presumindo “uma vez mais erroneamente, 

que as ideias e sentimentos da maioria serão condicionados da mesma maneira” (2011, p. 334) pelos 

hábitos que observador julga como essenciais. Relacionado à visão contestada veemente por Williams 

de analisar as outras pessoas como massas, o erro resultaria em um desprezo na análise das “pessoas 

cultas” sobre muitas das atividades das camadas populares da sociedade. 

A observação feita por Raymond Williams (2011) em relação ao julgamento de valor na 

análise de culturas distintas apresenta-se como um forte questionamento ao modo de hierarquizar 

formas e práticas culturais a partir da oposição de cultura alta/baixa, que atribui um valor superior às 

práticas das classes altas em relação às práticas das classes populares. Complementando a ideia de 

cultura como produto de um trabalho intelectual e imaginativo, Williams (2011) conceitua cultura 

como “também e essencialmente todo um modo de vida (2011, p. 349), incluindo assim diversas 

práticas da vida cotidiana como caracterizadoras da cultura de uma sociedade. 

Alheia ao julgamento de valor entre cultura alta e cultura baixa, sua conceitualização valoriza 

todos os modos de produção cultural, seja através de meios de comunicação, como o cinema e a 

televisão, ou de expressões artísticas das classes populares. Assim, o posicionamento do autor 

subverte a visão frankfurtiana impregnada pelo modo de se considerar a cultura elitista como 

superiora à cultura popular e à cultura de massa da Indústria Cultural, reforçando assim um dos 

princípios centrais dos Estudos Culturais Britânicos, a recusa de “todas as denúncias, por parte da 

                                                           
5 Adorno destaca o cinema como “carro-chefe” dessa indústria cultural em Indústria Cultural: O Iluminismo como 

Mistificação de Massas (2002). Cabe aqui ressaltar que sua visão pessimista em relação ao cinema foi elaborada tendo 

como objeto de análise o cinema americano hollywoodiano, do qual o autor generaliza o cinema como um todo e 

desconsidera seu valor como arte, ao ponto que negligencia a emergência de movimentos cinematográficos alternativos 

como os do cenário europeu do início da década de 1940. 
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chamada alta cultura, do barbarismo das camadas sociais mais baixas” (SCHWARZ, apud 

ESCOSTEGUY, 2002, p. 157).  

Outra das discussões apresentadas em Cultura e Sociedade, a rejeição já citada de Williams 

(2011) ao conceito de “massas”, apresenta-se como uma outra de suas contribuições para os princípios 

dos Estudos Culturais Britânicos, “uma perspectiva que enfatiza a ‘atividade humana’, a produção 

ativa da cultura, ao invés de seu consumo passivo” (STOREY apud ECOSTEGUY, 2002, p. 155). 

De acordo com Acserald e Mota (2011), esta perspectiva dos estudos culturais foi definidora para a 

decadência do conceito, de forma que “não cabia mais como um conceito sólido para se estudar a 

sociedade, a cultura ou a comunicação, caindo em certo ostracismo conceitual” (ACSERALD; 

MOTA, 2011, p. 14). 

 

5. À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

O posicionamento de Raymond Williams apresentado em Cultura e Sociedade (2011), com toda sua 

preocupação em contestar conceitualizações presentes em tradições teóricas consolidadas, consegue 

demonstrar as afinidades entre a Teoria Crítica de Frankfurt e a Mass Communication Research, ao 

passo que expõe as divergências de sua visão acerca das transformações na sociedade ocorridas no 

século XX com a visão dos estudos desenvolvidos por estas duas correntes teóricas da comunicação. 

Williams (2011) contribui, assim, para despolarizar o campo da comunicação semeando um caminho 

para a superação do conceito de massas e a valorização da atividade humana, que direciona os estudos 

do campo à uma perspectiva de análise aprofundada no âmbito da recepção. 

 Desta forma, junto dos outros dois autores fundadores dos Estudos Culturais, Richard Hoggart 

e E. P. Thompson, Williams oferece uma abordagem para os pesquisadores da comunicação que 

desejam entender a relação que se estabelece entre os meios de comunicação e sua audiência, 

analisando a capacidade dos receptores de construírem ativamente os sentidos do que consomem 

como leitores, telespectadores etc., com base  em “todo um modo de vida” que caracterizam suas 

culturas (WILLIAMS, 2011, p. 349). Expande-se assim o foco anteriormente dado pela Mass 

Communication Research e Teoria Crítica para “os poderosos meios de comunicação de massa” e o 
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poder de suas mensagens, para o foco da presença de um receptor inserido em dado contexto 

sociocultural que deve ser considerado no fenômeno da comunicação.  

Nas décadas subsequentes à publicação da primeira edição de Cultura e Sociedade, consolida-

se a contribuição dos Estudos Culturais para o campo da comunicação, sendo sua perspectiva de 

análise prosseguida na Inglaterra por nomes como o do antropólogo Stuart Hall (segundo diretor do 

Centro de Estudos Culturais Contemporâneos e estudioso das questões de identidade cultural no 

mundo globalizado), e influenciadora no desenvolvimento dos estudos culturais de outros 

continentes, como é o caso dos Estudos Culturais Latino-Americanos, representado por autores como 

Jesús-Martín Barbero e Néstor García Canclini. 

 

THE CONTRIBUTION OF RAYMOND WILLIAMS TO COMMUNICATION: AN 

ANALYSIS FROM THE WORK "CULTURE AND SOCIETY" 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to highlight the contribution of Raymond Williams’ work, Culture and Society 

(2011), to the field of communication. For this, a literature review is developed about the hegemonic 

of communication theories in the context of the first half of the twentieth century as opposed to the 

emergence of the British Cultural Studies, the theoretical current of which Raymond Williams is one 

of its founding members, with the authors Richard Hoggart and EP Thompson. The discussion about 

Williams's contribution to communication is based initially on the definition of the concept of 

communication developed by the author, for whom communication is a process of transmission and 

reception of ideas and values essential for the constitution of society, emphasizing the ability to 

respond to this transmission in unpredictable and heterogeneous ways. Then, a brief overview of the 

main characteristics of Mass Communication Research and the Frankfurt’s Critical Theory, in 

addition to its points of divergence and confluence, in order to finally discuss the ways that Williams 

(2011) thought contrasts with that of the two currents theoretical and evidence the advances in 

communication studies sown in his work, which highlights the shift in focus from the study of 

production and broadcast in the communicative process to a deepening in reception studies. 

 

Keywords: Communication Theories. Cultural Studies. Literature Review. Raymond Williams.  
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SAÚDE E SIGNIFICAÇÕES EM UM MUNDO DISPERSO: ESTUDO DE CASO DA 

PRIMEIRA CAPA DE REVISTA SOBRE A PREP NO BRASIL 

 

Roldão Alves de Barros Junior1 

Rosana Maria Ribeiro Borges2 

  

 

RESUMO  

Em abril de 1989, Cazuza aparecia frágil e exposto na capa da principal revista semanal do 

país com a chamada Uma vítima da aids agoniza em praça pública. As consequências da exposição 

estigmatizante no jornalismo voltaram a ser pauta em abril de 2018, 29 anos após o ocorrido com o 

cantor, com a capa da edição 1031 da revista Época, sobre a Profilaxia Pré-Exposição, a PrEP. A 

discussão ganha, neste estudo de caso, uma contextualização embasada em reflexões da comunidade 

científica sobre inter-relações entre o jornalismo e a saúde. O artigo traz, também, a análise do 

conteúdo da reportagem e de sua repercussão, a partir de notas de repúdio e defesa, utilizando-se da 

categorização e análise da frequência de expressões-chaves para as inferências, complementadas pelo 

olhar contextualizado dos dados alcançados. No estudo, a hipótese aponta que os produtos 

jornalísticos de saúde promovem um pensamento disperso, incapaz de aproximar-se da totalidade. 

Conclui-se que a apreensão adotada pela comunidade médica e pelo conjunto de entidades que se 

manifestaram contrárias à abordagem da revista, incluindo o Ministério da Saúde, é válida, tendo em 

vista a análise contextual dos resultados, que aponta falhas na leitura dos dados que embasaram a 

matéria e a utilização recorrente de expressões ultrapassadas e socialmente excludentes. Por fim, 

discute a necessidade de reflexão no fazer jornalístico, por seu recorrente uso para validação de 

discursos na era do compartilhamento. 

 

Palavras-chave: Jornalismo. Pensamento Disperso. Saúde. HIV. PrEP. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Área historicamente recente, não regulada no Brasil e em constante mutação, até mesmo pelo 

dinamismo das práticas comunicacionais no mundo globalizado, o jornalismo tenta ajustar-se às 

questões de consumo enquanto descobre suas limitações éticas ao falar para e, sobretudo, com 

pessoas. Nesse processo desafiador, áreas sensíveis e estratégicas, como a saúde, têm no jornalismo 

o aliado e o vilão: divulgações bem embasadas são importantes para as estratégias de saúde pública, 

                                                           
1 Jornalista, Universidade Federal de Goiás, roldao.junior@gmail.com, Goiânia, GO, Brasil. 
2 Doutora, Universidade Federal de Goiás, rosanaborges.ufg@gmail.com, Goiânia, GO, Brasil. 
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ao passo que comunicações com erros estruturais ou desvios de conduta podem trazer prejuízos 

difíceis de serem recuperados, especialmente no que concerne à produção social de sentidos. 

Numa sociedade globalizada, com amplo acesso a ferramentas de leitura, compartilhamento 

e produção de conteúdo, que geram grande volume informacional, chama a atenção da comunidade 

científica e de profissional o discurso de isenção empregados por veículos jornalísticos e, não 

raramente, a escolha pelo uso de narrativas sensacionais, sobretudo quando tais opções são 

acompanhadas de erros técnicos, conceituais ou éticos. 

Um caso recente no Brasil ganhou grande proporção entre médicos, pesquisadores, militantes 

da comunidade LGBTI+, pessoas vivendo ou convivendo com o HIV, entidades representativas e boa 

parte da internet, ao ponto de a própria revista destacar a reportagem como a mais compartilhada do 

ano, até aquele momento.  

Rechaçada pelas principais fontes da matéria e até pelo Ministério da Saúde, por meio de notas 

de repúdio, a reportagem O novo azulzinho (THOMAZ, 2018), sobre o acesso à Profilaxia Pré-

Exposição (PrEP) no Brasil, publicada na edição 1031 da revista Época, teve também considerável 

volume de apoiadores. A discussão gerou, além de críticas e defesas, conteúdos informacionais como 

novas reportagens, entrevistas, artigos, posts e vídeos educativos, considerando pontos não abordados 

ou abordados de forma 'incorreta' pela revista. 

A observação dos argumentos utilizados por defensores e críticos, ambos embasados em 

dados e discursos validados, originou a inquietação fundamental para esta análise: é válida para 

questões de saúde a inferência de que o jornalismo pode intensificar o que é identificado por Borges 

(2013) como pensamento disperso?   

A questão resultou na escolha por desenvolver um estudo de caso, em que optou-se pela 

abordagem prioritariamente qualitativa, a partir de instrumentos como o levantamento bibliográfico 

para questões comuns ao jornalismo, à saúde e à ciência; a pesquisa documental de notas de repúdio 

ligadas à reportagem mais polêmica, até o momento, sobre a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) no 

Brasil; e a análise do conteúdo a partir da categorização de expressões-chave utilizadas nas notas 

críticas ao trabalho do repórter, na nota de defesa publicada posteriormente pela revista e, finalmente, 

na reportagem publicada pela revista Época no dia 2 de abril de 2018. 
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A metodologia escolhida permite a identificação dos argumentos de acusação e defesa mais 

presentes nos discursos da revista e da comunidade e sua aplicação, de fato, na reportagem citada. É 

possível inferir, a partir da análise, qual discurso mais se aproxima da exposição proporcionada pela 

reportagem e relacionar os resultados alcançados a discussões prévias de autores como Tabakman 

(2013), Timerman e Magalhães (2015) e Melo e Ribeiro (2014), que discutem o papel do jornalismo 

em áreas complexas e essenciais para o entendimento e desenvolvimento da sociedade, como a 

ciência e a saúde. Breves contextualizações sobre a evolução do conceito de cultura e significação, 

ao longo dos séculos, sobretudo a partir de olhares como os de Chaui (2008) e Eagleton (2003), 

complementam a discussão. O estudo pretende contribuir, assim, como uma peça qualificada nos 

debates sobre o fazer jornalístico e suas consequências em uma sociedade caracterizada pela 

dispersão. 

 

2 CULTURA, SIGNIFICAÇÃO E PENSAMENTO DISPERSO 

 

Diversos autores, como Terry Eagleton (2003) e Marilena Chaui (2008), abordam o sentido 

inicial de cultura como cultivo ou cuidado, significado derivado do verbo latino colere. O conceito, 

como sabemos, tem, hoje, diversos usos. Sobre a transformação do termo ao longo dos séculos, no 

ocidente, os dois filósofos se encontram e complementam-se. Eagleton (2003) destaca a perda do 

sentido material do conceito de cultura, levando-nos a entende-la, na modernidade, como significado 

de modo de vida ou representação identitária. Chaui (2008), por sua vez, lembra-nos da recorrente 

utilização do termo, desde o século XVIII, como sinônimo de civilização, a partir da Filosofia da 

Ilustração. "Assim, a cultura passa a ser encarada como um conjunto de práticas (artes, ciências, 

técnicas, filosofia, os ofícios) que permite avaliar e hierarquizar o valor dos regimes políticos, 

segundo um critério de evolução." (CHAUI, 2008, p. 55).  

Uma nova surgiu no século XIX, sobretudo a partir da filosofia alemã, a qual, explica a autora, 

passou a discutir a visão ampliada de cultura, entendendo a ação humana como ação simbólica e o 

homem como ser histórico e cultural, separando fatores biológicos de fatores "humanos" - o 

simbolismo que nos diferencia dos outros animais. Os antropólogos europeus, porém, adotaram tal 

concepção somente na segunda metade do século XX e, lembra a filosofa brasileira, buscaram 

desfazer a ideologia imperialista de cultura a partir de então. Tal entendimento do homem como ser 
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simbólico e, portanto, cultural, passa a ser difundido também fora da Europa. No Brasil, como lembra 

a professora e comunicóloga Rosana Borges (2013), Paulo Freire (1983) é um dos responsáveis pela 

difusão do conceito do homem cultural. Para o autor, as formas de viver e de sentir ou compreender 

a realidade estão solidificadas em bases culturais. Impossível, então, ser humano "sem cultura", termo 

pejorativo, comumente utilizado. 

Se toda relação existencial humana implica em uma ou várias relações culturais, o processo 

de significação do mundo passa a ser fundamental para discussões e análises sobre ações e produtos 

culturais. Sendo o jornalismo uma das janelas do mundo, ou, em outras palavras, a forma de muitos 

de nós obtermos informações sobre o que nos é próximo ou não, ele é, caracteristicamente, uma fonte 

inegável de significados e construção de discursos, como ressalta Borges (2013), em sua tese de 

doutoramento, ao falar da temática e trazer a imprensa como agente na construção dispersa sobre o 

Cerrado. Ao citar Barthes (2006), explica as dimensões denotativa e conotativa do código: 

 

[...] a denotação resulta da indissociabilidade entre o significante e o significado, entre a 

substância da expressão e a substância do conteúdo. Já a conotação emerge por meio da 

agregação de outros significados ou planos de conteúdo ao plano de expressão, como as 

impressões, valores e demais reações que um signo evoca e provoca. (BORGES, 2013, p. 78) 

 

Ao exemplificar o conceito com o termo "Cerrado", a autora lembra o caráter denotativo-

conotativo da palavra: tanto em seu significado denotativo – o bioma brasileiro – como em seus 

significados conotativos possíveis – não somente o bioma como seus distintos modos de vida, culturas 

regionais e populares etc. Os sentidos possíveis, então, para cada termo conhecido e vivenciado por 

nós podem ser vários e trazerem, a depender do contexto de cada indivíduo, diferentes pesos. Ao 

trabalhar a questão da significação na forma de metáforas ligadas a doenças, Susan Sontag (2007) 

aborda as implicações do estigma ao vivenciarmos ou convivermos com doenças como o câncer e a 

aids. Seus livros Doença como metáfora e Aids como metáfora, compilados no Brasil em um único 

volume, tiveram alto impacto no país entre os chamados formadores de opinião. 

O peso do estigma lembrado por Sontag (2007), pode também ser fortalecido pelo pensamento 

disperso ocasionado pelo jornalismo contemporâneo e globalizado, conceito analisado inicialmente 

por Borges (2013). A autora relaciona o pensamento disperso a questões como a fragmentação e 

hiperespecialização e elenca, como prejuízo, o dano à percepção do global e do essencial.  
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Daí decorre a incapacidade de diversas instituições, como os veículos jornalísticos e 

comunicacionais, em organizar significados que estão espacialmente dispersos. É que, em 

geral, suas estruturas e lógicas fomentam sentidos atrofiadores das representações do mundo 

e dos lugares em relação à ação histórica dos sujeitos, e, consequentemente, dos sujeitos no 

mundo e no lugar. (BORGES, 2013, p. 37) 

 

3 INTER-RELAÇÕES ENTRE JORNALISMO E SAÚDE 

 

Uma das áreas que exigem do jornalista habilidades de análise, investigação e sensibilidade 

ética, a saúde é constante alvo de observações por parte da comunidade científica. Como lembra a 

jornalista argentina Roxana Tabakman (2013), o jornalismo de saúde carrega paradigmas muito 

próprios, ocasionados a partir do agrupamento dos dois campos. O entendimento do que é novidade, 

como exemplifica a autora, é diferente entre médicos e jornalistas, apesar de ser importante para o 

desenvolvimento das duas áreas. Como surge a partir de hipóteses e passa por avaliações, 

experimentações e validações, a novidade científica tem caráter de acontecimento já esperado, ao 

mesmo passo que nos veículos jornalísticos, "ao contrário, esse conceito remete ao que o jornalista 

considera inesperado" (TABAKMAN, 2013, p.15). 

Para além dos fatores de noticiabilidade estabelecidos pelos veículos de forma independente, 

a falta de metodologia de seleção e controle do jornalismo é algo que traz risco não só para repórteres 

e editores, mas também para médicos, cientistas e para a própria sociedade, tendo em vista os 

possíveis impactos nas estratégias de saúde pública. Como alerta Tabakman (2013), uma pessoa cheia 

de informações equivocadas está mais distante da realidade que alguém que ainda não teve acesso a 

informação alguma. "Conseguir que a mensagem seja bem decodificada pelos receptores é o grande 

desafio que preocupa (ou deveria preocupar) tanto médicos quanto jornalistas" (TABAKMAN, 2013, 

p. 121).  

A autora também problematiza o posicionamento questionador de editores e jornalistas, algo 

que nem sempre cabe em assuntos relacionados à saúde. 

 

Grande parte da imprensa vive de semear dúvidas, mesmo quando não deveria. São aqueles 

jornalistas que pensam que 'notícia é o que alguém não quer que seja publicado, o resto é 

publicidade'. Quando os meios são sensacionalistas e o temas, controvertidos, a balança 

pende ainda mais. (TABAKMAN, 2013, p. 126) 
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Ao discutir conceitos e percursos do jornalismo científico, José Hamilton Ribeiro (2014) 

lembra que a prática tem como essência, acima de tudo, o "bom jornalismo". Área ainda carente de 

atenção e de habilidade superiores, o jornalismo científico poderia se beneficiar de soluções 

diferenciadas de checagem e revisão. Ao discutir o medo de censura no jornalismo, o autor propõe a 

checagem direta com uma fonte confiável antes da publicação. Em seu relato, conta-nos sua prática 

de compartilhar o conteúdo produzido, antes de sua publicação, com a fonte, deixando claros os 

limites de correção: sugestões ligadas a erros técnicos e inferências equivocadas, excluindo 

implicações ligadas a observações pessoais e opinião.  

 

De todas as reportagens de JC que fiz - inclusive uma, complicadíssima, sobre um problema 

de Mecânica Quântica - jamais recebi aquelas incômodas cartinhas que as redações recebem, 

dizendo que, infelizmente, o repórter tinha se equivocado ou distorcido essa ou aquela 

informação. (RIBEIRO; MELO, 2014, p. 181) 

 

4 SIGNIFICAÇÕES DO HIV NA MÍDIA 

 

Considerado um dos fenômenos de saúde de maior impacto midiático, o HIV nasceu 

carregado de estigma. No auge da revolução sexual americana, na década de 1980, surge a aids, uma 

nova superdoença que mobilizou a comunidade científica e intrigou todo o mundo. Registrada 

inicialmente apenas em homossexuais, a aids, ou melhor, a DIRG (Doença Imunológica Relacionada 

aos Gays), como era conhecida à época, foi batizada pela imprensa, logo em seu primeiro ano, como 

"câncer gay" ou "pneumonia gay" e, em espaços mais conservadores, "peste gay" (TIMERMAN; 

MAGALHÃES, 2015). 

Desafiando cientistas e médicos em sua fase inicial de descoberta, a aids fez a sociedade 

precisar conviver com questões comparáveis à experiência pré-moderna de adoecimento, de 

enfermidades misteriosas. Em uma era onde a humanidade já dispunha de inúmeras soluções 

medicamentosas avançadas, como vacinas e antibióticos, o surgimento da aids preocupou a sociedade 

e despertou a curiosidade e a loucura da imprensa em busca de respostas e julgamentos. Apesar de 

ter sido um marco, o surgimento de novas doenças de alcance midiático se repetiu com a encefalopatia 

espongiforme transmissível (BSE) ou "doença da vaca louca", como foi apelidada na década de 1990, 

e a Influenza A H1N1, apelidada de "gripe suína" no final da década de 2000. 
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Voltando à aids, a doença ganha a nomenclatura atual em 1982, quando observou-se que a 

síndrome da imunodeficiência adquirida não era exclusividade dos gays. Apesar do avanço, foi 

estabelecido o conceito comum de "grupo de risco", incluindo, além dos homossexuais, outros grupos 

sociais como os hemofílicos, os usuários de heroína e as profissionais do sexo. Como explicam 

Timerman e Magalhães (2015), apesar de se referir ao conjunto de pessoas estatisticamente 

vulnerável a desenvolver determinada doença, a cristalização do conceito, no caso da aids, distorceu 

discursos, fortaleceu preconceitos e prejudicou avanços na prevenção e tratamento da moléstia ao 

longo da história. 

Uma década após seu surgimento, já nos anos 1990, os conceitos de "vulnerabilidade" ou 

"comportamento de risco", abrangendo não só o comportamento pessoal, mas também o contexto 

social do indivíduo, eram amplamente difundidos na comunidade médica e científica. Passado o apelo 

inicial da epidemia, porém, os novos conceitos não foram difundidos aos populares na mesma 

proporção que os "grupos de risco" do passado, em grande parte por falta de divulgação da imprensa 

(TABAKMAN, 2013, p.117). 

Hoje, nos anos 2010, temos muitas diferenças relacionadas à aids no mundo. Enquanto o 

número de infecções registradas passou para milhões e atingiu todas os continentes do planeta, a 

porcentagem de pessoas com a doença é menor que a incidência do vírus. Com medicamentos 

avançados, tem-se hoje o isolamento completo do HIV no corpo do paciente infectado, o que é 

conhecido como "carga viral indetectável". Há alguns anos, sabe-se que esta pessoa que vive com o 

vírus e encontra-se indetectável passa a também não transmitir o HIV. O tratamento com 

medicamentos antirretrovirais passou a ser considerado, desde então, como um dos mais importantes 

métodos de prevenção no combate à disseminação do vírus.  

Desde 1993, também, o HIV, no Brasil, passou a ter como principal forma de transmissão a 

prática sexual entre homens e mulheres, superando as relações homossexuais e bissexuais, como 

lembram Timerman e Magalhães (2015) e confirma o Boletim Epidemiológico - Aids e IST de 2017, 

do Ministério da Saúde. O contexto social e as práticas características aos homens que praticam sexo 

com outros homens (HSH), como o sexo anal, contudo, ainda podem confundir quem tem acesso às 

estatísticas. Apesar de evitar-se a utilização do conceito de risco acumulado em grupos, existem 

categorias mais vulneráveis e proporcionalmente mais volumosas em número de infecções.  
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Para evitar que o estigma afaste essas pessoas das práticas de prevenção e das estratégias de 

saúde pública voltadas ao HIV, evita-se a separação pejorativa em "grupos". A mesma postura é 

amplamente utilizada internacionalmente, mas ainda esbarra na popularidade dos conceitos adotados 

anteriormente. O jornalismo, conhecido como uma das janelas informacionais da sociedade, é 

também considerado pela comunidade médica e científica como aliado e vilão nesse processo de 

popularização e atualização de conceitos.  

Para ambientar a discussão, elaborou-se este estudo de caso analisando a abordagem de uma 

reportagem sobre a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) – uma das soluções mais novas na prevenção ao 

HIV no mundo, com o uso diário de uma pílula de Truvada para impedir a infecção – em uma revista 

de prestígio e veiculação nacional, além de sua recepção. A reportagem foi a primeira a ser veiculada 

em uma grande revista brasileira com destaque na capa e falou sobre a distribuição gratuita da PrEP 

via Sistema Único de Saúde (SUS), iniciada em dezembro de 2017 e, até então, ainda concentrada 

em determinadas regiões do país. 

 

5 OPÇÕES METODOLÓGICAS E DADOS INICIAIS 

 

Após a repercussão negativa e o respectivo posicionamento da revista ao confrontar a reação 

da comunidade científica e criticar o discurso de exaltação ao "politicamente correto" identificado 

pelo veículo nos compartilhamentos de populares, optou-se pela mescla de instrumentos 

metodológicos quantitativos e qualitativos para o presente estudo de caso.  

Nesse processo, a escolha do método defendido por Bardin (2004) para guiar a categorização 

das expressões, medição da frequência de uso e análise do conteúdo, resultou na definição de 

categorias específicas para as notas de repúdio, para a nota de defesa e para a reportagem. Isso porque 

a frequência e o teor das expressões utilizadas nos três contextos alteram o resultado de cada produto 

que constitui o corpus desta pesquisa. Portanto optou-se, conforme descrito a seguir, as seguintes 

categorias para cada um. Vale ressaltar que cada expressão foi considerada relevante após ter sua 

incidência registrada ao menos duas vezes. Também foi considerada a inclusão de uma entrevista 

fechada com o repórter que assina a matéria, mas o autor recusou. 
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5.1 Para as dezesseis notas de repúdio consideradas para a análise, foram registradas 25 expressões-

chave, consideradas por terem sido utilizadas ao menos duas vezes no conjunto de críticas. Três 

categorias foram criadas para agrupá-las: 

 

a) Erros técnicos (37 incidências): agrupamento que reúne expressões utilizadas na 

acusação para ressaltar erros metodológicos na inferência do repórter, na técnica 

jornalística e até mesmo falhas no embasamento; 

b) Desvios de conduta (40): conjunto de expressões que acusam desvios éticos praticados 

na reportagem; 

c) Possíveis consequências (73): expressões que indicam possibilidades de implicações 

relacionadas ao trabalho jornalístico analisado. 

 

5.2 Já para a nota de resposta, publicada no site da revista Época no dia 3 de abril, 14 expressões 

foram registradas e agrupadas em outras três categorias: 

 

a) Relevância e embasamento (22 incidências): grupo de expressões-chave na 

argumentação de defesa da revista com relação ao foco adotado pelo repórter; 

b) Crítica (7): expressões que indicam críticas à resposta dada pela comunidade; 

c) Função (8): conjunto de expressões que podem ser ligadas à função informativa de 

produtos jornalísticos; 

 

5.3 Para a reportagem, o número de expressões-chave e a indicação de sua frequência no texto foram 

avaliadas de duas formas: considerando apenas o texto corrido da reportagem, seu título e olho 

(65 expressões), e considerando, além disso, os textos presentes nas legendas, gráficos, quadros 

e destaques de texto ao longo das nove páginas (duas expressões a mais). As categorias criadas 

foram: 

 



 

266 
 

a) Autoridade: categoria que reúne expressões de sustentação para os argumentos 

apresentados na reportagem. Ao considerar apenas o texto principal, foram identificadas 

47 entradas. A frequência foi exatamente a mesma considerando o todo nas regras 

metodológicas estabelecidas; 

b) Comportamento: agrupa expressões-chave relacionadas a comportamentos e atitudes 

referenciados ao longo da matéria jornalística. Considerando o texto principal, 74 entradas 

foram registradas. A frequência subiu para 83 ao considerar os demais elementos da 

reportagem; 

c) Linguagem médica: expressões associadas predominantemente ao contexto da saúde, 

como doenças, infecções, produtos e conceitos. Foram registradas 154 entradas no texto 

principal e, ao considerar toda a reportagem, 180; 

d) Agrupamento social: categoria que reúne expressões relacionadas a gênero, orientação, 

condição ou população. Na reportagem, 54 entradas foram registradas. Ao considerar 

também as legendas e demais elementos da reportagem, o número sobe para 56; 

e) Outras: agrupa todas as expressões que não puderam ser enquadradas anteriormente, mas 

que tiveram frequência relevante dentro dos termos metodológicos adotados. O número 

de 6 inserções foi registrado nos dois cenários. 

 

A partir da avaliação do conteúdo manifesto, por meio da contagem da frequência de uso das 

expressões-chave, partiu-se então para a análise propriamente dita. 

 

6 OS DADOS EM CONTEXTO: INFERÊNCIA E ANÁLISE 

 

Nas notas de repúdio, iniciadas assim que os exemplares da revista estiveram disponíveis aos 

assinantes e primeiros leitores, no dia 31 de março de 2018, o uso de expressões foi majoritariamente 

direcionado ao alerta das possíveis consequências da veiculação da reportagem, com 48% das 

inserções. Na categoria, as expressões mais utilizadas foram preconceito (28 entradas), estigma (23 

entradas) e desserviço (14 entradas), superando o uso das expressões mais registradas nas outras duas 

categorias. Com relação aos erros técnicos (37 entradas) e desvios de conduta (40 entradas), as notas 

aparentam equilíbrio, com 25% e 27%, respectivamente.  
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Na categoria erros técnicos, as expressões mais presentes foram equívoco (11 entradas), erro 

(9 entradas) e confunde (5 entradas). Já o agrupamento relacionado aos desvios de conduta registrou 

maior uso das expressões sensacionalismo (9 entradas), irresponsabilidade (9 entradas) e 

discriminação (6 entradas).  

De forma geral, o conjunto de notas expressou preocupação com a abordagem da revista, 

criticando o tom alarmista assumido e a opção pelo foco em homens gays, reforçando o uso de 

conceitos superados há muito nas discussões médicas sobre o HIV e a aids, como os "grupos de risco". 

Criticou também a leitura dos dados feita pelo repórter que, mesmo utilizando-se de estudos, boletins 

e relatórios, contradisse os resultados com suas inferências. As notas dos dois infectologistas 

consultados, em especial, denunciam deturpações e assinalam arrependimento na participação. 

 

Gráfico 1 – registro de frequência de expressões-chave nas notas de repúdio por categoria 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em sua defesa, a revista emitiu uma nota por meio de seu site, no dia 3 de abril de 2018, 

expondo a resposta do público à reportagem, que identifica como uma das mais compartilhadas nas 

redes sociais. No texto, apresenta visões críticas e favoráveis ao trabalho jornalístico em questão e 

enumera argumentos para a escolha do foco adotado pela narrativa nos homens da população 

LGBTI+. O registro de expressões-chave tem na categoria relevância e embasamento o seu maior 

volume, com 22 entradas (59%). As expressões artigos, Ministério da Saúde e homossexuais são as 

de maior incidência, com quatro entradas cada. 
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Segunda mais volumosa (22%), a categoria função enquadrou o registro três expressões, 

sendo afirma (4 entradas) a mais utilizada. A categoria crítica (19%) foi a com menor índice de 

registros, com três expressões e sete inserções. A expressão críticas (3 entradas) foi a mais utilizada.  

Além de justificar o trabalho por sua relevância e destacar o embasamento para a exposição, 

o texto critica o tom moralista adotado por críticos, sugerindo que muitos dos compartilhamentos 

denunciando a reportagem podem sequer ter partido da leitura do trabalho original. A revista nega ter 

relacionado o uso da PrEP ao número de casos de HIV e à queda do uso de preservativo. O que soa 

estranho se forem considerados os textos em destaque3, tanto na capa como na abertura da 

reportagem. Isenta-se também das acusações de ter feito juízo de valor dos personagens ou de ter 

ligado a promiscuidade à população LGBTI+. 

 

Gráfico 2 – registro de frequência de expressões-chave na nota de resposta por categoria 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na reportagem O novo azulzinho (Thomaz, 2018), a linguagem médica (46%) é a categoria 

de expressões-chave predominante, o que já é esperado de uma reportagem com temática relacionada 

à saúde. O texto segue composto, porém, pela maior incidência de expressões ligadas às categorias 

de comportamento (22%), agrupamento social (16%), autoridade (14%) e outras (2%). 

                                                           
3 Na capa (título e chamada): A outra pílula azul: o novo medicamento que está fazendo os gays abandonar [sic] a 

segurança da camisinha. Na reportagem (como título e olho): O novo azulzinho: a PrEP está mudando o comportamento 

sexual dos grupos de risco, sobretudo dos gays. Eles estão abandonando a camisinha, contribuindo para o aumento de 

doenças sexualmente transmissíveis. 
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Quando todos os elementos textuais que compõem a reportagem, como quadros, textos 

destacados e legendas são considerados, pouco muda: linguagem médica tem sua frequência 

aumentada para 48%, a categoria comportamento contínua com a mesma presença (22%), o 

agrupamento social é representado em 16% das expressões, as expressões de autoridade têm 12% e 

as outras expressões representam, ainda, 2%. Em números, as categorias comportamento, linguagem 

médica e agrupamento social registram aumento de frequência. 

 

Gráfico 3 – frequência de expressões-chave na reportagem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O registro de novas expressões é notado apenas nas categorias comportamento, com sexo 

vaginal e, em linguagem médica, com Infecção Sexualmente Transmissível/IST. Curiosamente, o 

termo IST é o considerado correto4 por considerar não apenas doenças sintomáticas como as infecções 

assintomáticas transmissíveis a partir do contato sexual sem proteção, mas foi utilizado na reportagem 

apenas uma vez se considerarmos apenas seu texto corrido. Nos elementos textuais complementares, 

foi utilizado outras três vezes, podendo, assim, ser categorizado conforme a metodologia adotada. 

                                                           
4 O Ministério da Saúde utiliza e recomenda, desde 2016, o termo IST em suas comunicações, por ser mais abrangente. 

A denominação consta na atualização vigente a partir do Decreto nº 8.901/2016, publicada no Diário Oficial da União em 

11/11/2016, Seção I, páginas 03 a 17. 

 

Reportagem (com elementos complementares) 
Uso de expressões-chave

Autoridade Comportamento Linguagem médica Agrupamento social Outras
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Todos os registros novos correspondem a um quadro com informações do Ministério da Saúde. O 

termo Doença Sexualmente Transmissível/DST é utilizado também quatro vezes, com frequência 

majoritária no texto principal da reportagem. 

Ainda considerando o todo da reportagem, observou-se as expressões mais frequentes em cada 

categoria. Para a categoria de autoridade, as maiores incidências foram das expressões estudo (19% 

do total da categoria), Serviço Único de Saúde/SUS (15%) e Ministério da Saúde (13%). Em 

comportamento, os destaques de uso foram das expressões camisinha/preservativo (26%), 

sexo/relações sexuais (19%) e sem proteção/sem camisinha (9%). Na categoria linguagem médica, 

os usos mais frequentes foram das expressões-chave PrEP (21%), HIV (16%) e 

droga/medicamento/remédio (12%).  

Já na categoria agrupamento social, as maiores incidências são das expressões 

gays/homossexuais (20%), parceiro (16%) e garoto (10%). Se todas as referências à sigla LGBTI+ 

forem agrupadas, o uso sobe para 34% no total da categoria ou 5% no conjunto total de dados, com 

19 inserções. Se todas as palavras que designam o masculino forem agrupadas, a frequência sobe para 

62% na categoria, 9% no total ou 35 inserções. Todos os personagens que compõem a reportagem 

são homens gays e jovens, o que endossou as críticas ao foco dado pela revista, uma vez que as notas 

de repúdio alertam para o reforço do estigma, um dos principais inimigos das estratégias de prevenção 

ao HIV5 no país. 

A discussão não surge, portanto, a partir da reportagem, mas é reacendida com sua publicação. 

Seja em artigos opinativos, informativos, ou na literatura científica, por meio de artigos, papers e 

livros, o conceito de grupo de risco é problematizado. No livro Histórias da Aids, o médico 

infectologista Artur Timerman e a jornalista Naiara Magalhães (2015) trabalham a problemática de 

forma contextual, elencando os motivos para o conceito de "grupo de risco" ter dado lugar ao conceito 

dinâmico de "comportamento de risco". Para os autores, o conceito de "grupo de risco", amplamente 

difundido em diversas áreas médicas, é utilizado para determinar a probabilidade de infecção a partir 

do contato com moléstias. Utilizado amplamente nas referências aos para os casos de aids durante a 

                                                           
5 Desde 2015, uma meta estabelecida pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/aids (Unaids) e adotada 

por diversos países, entre eles o Brasil, apoia o direcionamento das estratégias e narrativas de prevenção e combate no 

país. Conhecidas como 90-90-90, as metas estabelecem para 2020 os seguintes resultados: 90% das pessoas vivendo 

com HIV saberão que têm o vírus, 90% dessas pessoas diagnosticadas receberão terapia antirretroviral de forma 

ininterrupta, e 90% de todas essas pessoas em tratamento terão supressão viral, ou seja, estarão indetectáveis e, 

portanto, sem risco de transmissão.  
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primeira década da doença, entretanto, segmentou a doença, segregou grupos, retardou descobertas e 

alavancou sua propagação. "E ainda hoje deixa resquícios da ideia de uma 'doença de gueto', 

circunscrita a um grupo de risco" (TIMERMAN; MAGALHÃES, 2015, p. 88), relembram. 

A questão do estigma histórico relacionado ao HIV e à aids é lembrada também no editorial 

assinado pelos editores científicos André Felipe Cândido da Silva e Marcos Cueto (2018), ao 

refletirem sobre a reportagem e sua repercussão. "O caso recente guarda semelhanças com o histórico 

das epidemias tradicionais, como febre amarela, cólera e peste bubônica, quando em diversos 

contextos a imprensa contribuiu para acentuar o pânico social e veicular discursos morais acerca da 

saúde" (SILVA; CUETO, 2018, p.311-314). 

Voltando aos dados, a última categoria e com a menor incidência, é a outras, que reúne duas 

expressões: azul (4 aparições) e aplicativo (2 aparições). Além de ser utilizada no texto corrido da 

reportagem, a palavra azul também aparece na capa, no título, na retranca e em um dos textos 

destacados. Seu uso, além de ilustrativo, ao mostrar um comprimido de Truvada, medicamento 

adotado para PrEP, também faz ligações com outro medicamento muito popular no imaginário 

masculino: o Viagra. Na retranca da reportagem, "azul é a cor mais quente", a cor liga o comprimido 

a uma vida sexual "quente", mesmo que indiretamente. Outra inferência possível e complementar é o 

filme de mesmo título, que conta a história de um casal lésbico, onde uma delas tem como 

característica marcante os cabelos azuis. É a única inferência possível a mulheres se 

desconsiderarmos a menção a profissionais do sexo, durante toda a reportagem. No Brasil, o índice 

de mulheres heterossexuais que vivem com o HIV chegou a representar 96% dos casos em mulheres, 

entre 2007 e 2017, segundo dados do último boletim epidemiológico. As mulheres em relações 

sorodiferentes, ou seja, que não vivem com o vírus, mas que possuem parceiro fixo com sorologia 

positiva para o HIV, também são elegíveis para o acesso gratuito à PrEP, nos critérios estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde. Poderiam ser, portanto, um dos públicos considerados pela revista. 

Ao comparar a visão das notas de repúdio e defesa sobre os erros e equívocos na reportagem, 

também é possível fazer avaliações importantes. Enquanto a revista assume apenas dois erros, um 

relacionado à troca de legendas nas páginas 36 e 38 e outra sobre a definição equivocada de PrEP na 

página 36, as notas apontam deslizes durante todo o texto. Em nossa análise, a reportagem, que é 

iniciada com narrativa de elementos literários, segue integrando conceitos, personagens e dados. Para 

exemplificar a queda no uso de preservativos no país, apoiada nos dados de pesquisas do IBGE e da 
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Gentis Panel, a reportagem narra uma noite em uma sala escura de uma boate voltada ao público 

LGBTI+. Na narrativa, relata encontros e quais faziam uso de camisinha ou não. Ao final da 

introdução, diz ter contado apenas oito camisinhas usadas no chão – única opção de descarte 

considerada pelo repórter para aquela sala, onde diz terem passado dezenas de pessoas ao longo da 

noite, em busca de sexo.  

Logo após narrar a noite na sala escura, traz os dados sobre o uso do preservativo e o aumento 

dos índices de infecção pelo HIV e outras ISTs. Ao expor isso, se equivoca ao utilizar as expressões 

contaminação e doença sexualmente transmissível. No mesmo parágrafo, traz o termo 

correto, infecção sexualmente transmissível, ao falar da sífilis.  No parágrafo seguinte, faz confusão 

ao falar que a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) funciona como uma "pílula do dia seguinte" e que 

começou a ser disponibilizada pelo SUS em 2010. O conceito, como assumiu a revista, referia-se à 

Profilaxia Pós-Exposição (PEP). No momento de publicação da reportagem, em abril de 2018, a PrEP 

sequer estava disponível em todo o país.  

Algumas linhas após, surge um dos pontos mais problemáticos apontados pelas notas de 

repúdio. "Não se pode garantir que o uso da PrEP esteja diretamente ligado à queda do uso de 

camisinha no Brasil, mas a certeza da eficiência do remédio contra o HIV é, sem dúvida, um estímulo 

para o abandono do preservativo" (THOMAZ, 2018, p. 37). A inferência feita pelo repórter, ao 

considerar confirmações, segundo diz na reportagem, de estudos realizados nos Estados Unidos, 

Holanda e Austrália, é uma das hipóteses refutadas no estudo brasileiro, que foi publicado meses 

antes no mesmo periódico científico onde a revista disse, em nota, ter feito a consulta. A pesquisa 

brasileira não identificou alteração estatisticamente significativa no uso de preservativos durante 

prática sexual anal entre homens jovens que fazem sexo com outros homens – nas outras categorias 

de análise, aponta ainda tendência de aumento no uso da camisinha a partir do modelo brasileiro de 

distribuição da PrEP. 

Ao longo do texto, a contextualização dos registros de expressões-chave revela acertos e 

equívocos conceituais, em proximidade nas páginas, o que pode dar razão à denúncia da visão 

equivocada do veículo também em conclusões (conteúdo) e não apenas no viés adotado para o 

trabalho jornalístico (narrativa). Inferências equivocadas aparecem por vezes na reportagem, mas 

reflexões relevantes também, como a necessidade de discussão sobre a prevenção combinada e a 

breve reflexão sobre a necessidade de atualizar estratégias de atenção à saúde dos jovens. O uso 
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constante de termos e expressões ultrapassadas e carregadas de estigmas também podem ser pontos 

que tornaram a reportagem o alvo de críticas emitidas até mesmo pelo Ministério da Saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente estudo de caso, concluiu-se que apesar de os discursos da revista e da 

comunidade científica, a partir das notas analisadas, terem argumentos válidos, a incidência de 

expressões-chave ligada a pontos levantados pelo conjunto de notas críticas foi superior na 

reportagem. Para além disso, os dados, ao serem colocados de forma contextualizada e analisadas em 

conjunto com o discurso, revelaram equívocos sérios e confirmaram a relevância da apreensão 

adotada pela comunidade médica e pelo conjunto de entidades que assinam as críticas, incluindo as 

principais autoridades do país. Esse conjunto temia que o produto jornalístico pudesse ser utilizado 

para o fortalecimento e validação de uma rede de significações negativas e de discursos 

estigmatizantes às populações-chave ligadas à PrEP, no Brasil.  

Em meio às discussões contemporâneas sobre o papel do jornalismo para nossas sociedades e 

a perda de referências, cabe considerar ainda o potencial dos estudos relacionando o pensamento 

disperso à prática jornalística. Pouco adotado nos estudos da comunicação, conceito pode auxiliar os 

estudos de recepção, área em constante desenvolvimento neste século, com a humanidade cada vez 

mais alicerçados no compartilhamento e na visibilidade. As discussões possíveis a partir do conceito 

também contribuirão, certamente, para análises ligadas à prática profissional, aos comportamentos do 

público e à função social de veículos, mídias e atores nos processos comunicacionais do nosso mundo 

globalizado.   

A qualidade da informação e fatores de validação da informação a partir de suas fontes 

originais ou de compartilhamento, por exemplo, são alguns dos assuntos urgentes à nossa era, já que 

o acesso a ferramentas de publicação e compartilhamento derrubou barreiras e filtros ligados a forma 

como criamos e consumimos informação. Em um contexto onde é mais fácil e recorrente a 

localização de materiais para a validação de qualquer visão ou ponto de vista, incluindo questões mais 

delicadas como a saúde e os direitos humanos, vale o cuidado pela avaliação constante dos papeis do 

jornalismo, inclusive para a validação de estigmas e fortalecimento de discursos de ódio.  
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Tais questões, como percebido, não puderam ser alcançadas de forma completa pelo presente 

estudo e são pontos que podem e devem ser fortalecidos por pesquisas e análises posteriores e 

relacionadas, nos campos da comunicação e da saúde. 

 

HEALTH AND SIGNIFICATION IN A DISPERSED WORLD: A CASE STUDY OF THE 

FIRST MAGAZINE COVER ON PREP IN BRAZIL 

 

ABSTRACT  

 

In April 1989, Cazuza figured on the cover of the most popular Brazilian weekly magazine, looking 

fragile. The headline read An AIDS victim agonizes in public. The consequences of the stigmatizing 

exposure in journalism were once again widely discussed in April 2018, 29 years after the event with 

the singer, with the cover of Época Magazine in issue n.1031 on Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP. 

The discussion gains, in this case study, a contextualization based on reflections of the scientific 

community on the interrelations between journalism and health. This paper also analyses the content 

of the news report and its repercussions, based on repudiation and defense notes, using the 

categorization and analysis of the frequency of key expressions for the inferences, which are 

complemented by the contextualized view of the final data. In this research, the hypothesis points out 

that journalistic health products promote a dispersed thought, which is unable to approach the totality. 

The conclusion is that the apprehension adopted by the medical community and by the group of 

entities that were opposed to the approach of the magazine, including the Brazilian Ministry of Health, 

is valid. This is supported by the contextual analysis of the results, which indicates failures in the 

reading of the data by the journalist and the recurrent use of outdated and derogatory expressions. 

Finally, this paper discusses the need for reflection in the professional practice of journalism, due to 

its recurrent use for validation of discourses in the sharing era. 

 

Keywords: Journalism. Dispersed Thought. Health. HIV. PrEP. 
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OLIVER QUEEN, DANIEL RAND E O JOGO DAS IDENTIDADES COMO GANHO 

NARRATIVO EM ARROW E IRON FIST 

 

Luiz SIQUEIRAi 

Goiamérico Felício Carneiro dos SANTOS ii 

 

RESUMO  

O presente estudo objetiva a uma análise das séries de TV Arrow, exibida originalmente em 

2012 pela emissora The CW e disponível atualmente pelo canal de streaming Netflix, baseada nos 

personagens da DC Comics e Iron Fist, uma produção original da Netflix em exibição desde 2017, 

baseada em personagens da Marvel Comics. O protagonista, em ambas as séries de TV, reaparece em 

sua cidade natal, após alguns anos dado como morto, dotado de habilidades especiais que o permite 

lutar contra criminosos, o que evidencia assim, a construção de uma segunda identidade à qual é 

mantida secreta e em confronto com a anterior, de homem comum. A essa reaparição se configura o 

ponto de partida deste estudo que assim, através de uma perspectiva narratológica, à qual se ocupa 

das ações e atitudes dos personagens nas séries em questão, tem por intuito refletir sobre o modo 

como se dá a construção narrativa dessas séries de TV à luz do conceito de identidade proposto por 

Stuart Hall (2006) e das características inerentes ao meio televisivo, tomando-se por base Mittell 

(2012) e Jost (2007). Nota-se que, em ambas as séries, seus protagonistas heroicos ilustram o jogo de 

identidades de Hall (2006), no qual se adota posições-de-sujeito diante de determinadas situações. 

Como narrativas seriadas, às quais, enquanto produto televisivo, têm por intuito estabelecer uma 

relação com o telespectador, por Jost (2007), a oscilação entre as posições resulta em um ganho 

narrativo que interessa às séries de TV: o adiamento de um conflito. 

 

Palavras-chave: Séries de TV. Arrow. Iron Fist. Super-heróis. Identidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em Man of Steel, última produção cinematográfica que reconta a história do Superman exibida 

até o momento, versão do diretor Zack Snyder, o super-herói enfrenta Zod e sua tripulação, ex-

habitantes do planeta Krypton. Diante do golpe de Estado de Zod, até então general em Krypton, Jor-
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El e sua esposa Lara enviam seu filho Kal-El para o planeta Terra que, adotado pelo casal Jonathan e 

Martha Kent, passaria a se chamar Clark Kent. 

Após matar Jor-El, Zod é exilado por traição para a Zona fantasma, porém, com a destruição 

de Krypton, Zod e seus seguidores são libertados e passam a procurar mundos colonizados, 

encontrando Kal-El na Terra através do sinal emitido pela nave do super-herói. Com o confronto 

direto com Zod, que acaba morto, o Superman de Snyder convence a corte norte-americana de que 

não representa uma ameaça para a humanidade e passa a trabalhar como repórter no planeta Diário, 

mantendo secreta sua identidade heroica. 

De acordo com Robb (2014), o modelo de super-heróis populares através dos comic books 

americanos não surgiu completamente formado, mas por meio de várias influências mitológicas que 

culminaram na criação do Superman em 1938. Tais influências, com raízes mais remotas na cultura 

da oralidade, que tinha por intuito a preservação dos hábitos nas tribos, segundo Robb (2014, p. 21), 

têm grande importância, pois 

 

these stories told ancient peoples where they had come from, looking back to the remote past 

and offering a “creation myth” account of their origins. The world in which these early 

peoples lived appeared to them to have been created, so required a creator, usually some 

“thing” with greater powers than them – a god. These myths and legends were also ways of 

prolonging the power of an elite or the status quo of those in powerful positions within a tribe 

or society. They offered explanations of why things were as they were, explaining the roots 

of tribal custos, of their civilization’s institutions, and the origins of their specific taboos1. 

(ROBB, 2014, p. 21) 

 

Assim, para os antigos, os heróis mitológicos eram intermediários entre os humanos e os 

deuses, e atribuíam sentido para o funcionamento do mundo. Robb (2014, p. 21) ressalta que entre as 

lendas, as gregas eram as mais comuns, sendo as mais antigas contidas nos trabalhos de Homero, a 

Ilíada e a Odisseia.  

Para Robb (2014, p. 23), comparações diretas entre os heróis gregos e os super-heróis 

modernos revelam suas similiaridades, a exemplo do Superman que 

 

has roots in the divine hero Hercules (better known by this Roman name, he was Heracles to 

the Greeks). He was the greatest of Greek heroes, a paragono of masculinity with 

extraordinary strength (...). Similarly, Wonder Woman is a variation on Athena, from the 
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Greek legends of the Amazons, a nation of all-female warriors. The Hulk is na Earthbound 

version of Ares, an angry god always ready for a fight. While none are a simple one-to-one 

match, they share enough core elements for it to be possible to pair up Greeks gods and 

superheroes such as Poseidon with Aquaman, or Hermes with the Flash.2 (ROBB, 2014, p. 

23) 

 

Embora os criadores da DC comics e da Marvel comics admitam tais influências, Robb (2014) 

explica que apenas as raízes míticas dos super-heróis dos comic books modernos são insuficientes 

para explicá-los, pois suas criações também recorrem a outras culturas como forma de composição, 

como reconhece Joseph Campbell (2007) ao traçar a jornada do herói. 

Em seu estudo, Campbell (2007) relata o conjunto de semelhanças presentes nos mais diversos 

mitos que, assim, o permitem traçar a jornada de personagens heroicos. De acordo com o autor, o 

percurso do personagem heroico segue da fórmula dos ritos de passagem: a separação, a iniciação e 

o retorno, que constituem a unidade nuclear do monomito: 

 

Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais; ali 

encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa 

aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. (CAMPBELL, 2007, p. 36). 

 

Para Campbell (2007, p. 28), o herói “é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas 

limitações históricas pessoais e locais”. Afastado dos seus, o herói no “ventre da baleia” passa a 

impressão de que morreu, para assim, renascer. Logo, atendendo ao chamado da aventura, convocado 

pelo destino, o herói se dirige ao desconhecido, no qual passará por provas que, depois de vencidas, 

retornará ao seu lar.  

Para além da jornada desempenhada por personagens heroicos e de seus traços em comum 

com as mitologias que remontam às suas origens, para os propósitos desse estudo, o que nos interessa 

é a dupla identidade característica dos super-heróis modernos, que de fato parece percorrer essas 

narrativas, tal qual compreensão dos mesmos por Robb (2014). A manutenção de uma identidade de 

homem comum e de uma identidade secreta nos leva a questionar como tal duplicidade funciona em 

uma narrativa seriada como as séries de TV, às quais, pelas características do próprio meio, têm por 

intuito estabelecer uma relação de intimidade com o telespectador, como observa Jost (2007). Para o 

autor, ao diferenciar o cinema da televisão, 
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É o telefilme que mais difere do cinema e que traz novidades quanto à sua sintaxe, por razões 

que se ligam menos ao objeto ou às condições de filmagem e mais àquelas de recepção. 

Diferente do espectador de cinema, que está grudado em sua poltrona, o telespectador, em 

casa, tem livre movimentação, do que decorre uma menor concentração. (JOST, 2007, p. 48). 

 

Nesse sentido, a partir de uma análise das narrativas das séries de TV Arrow e Iron Fist, 

composta de personagens heroicos que, diferentemente de super-heróis como o Superman, não 

nasceram heróis, com habilidades especiais, mas tornaram-se heroicos em algum momento de suas 

trajetórias, evidenciando assim, a construção de uma segunda identidade à qual é mantida secreta e 

em confronto com a anterior, de homem comum, o presente estudo tem por objetivo refletir sobre o 

modo como se dá a construção narrativa dessas séries de TV à luz do conceito de identidade proposto 

por Stuart Hall (2006) e das características inerentes ao meio televisivo, tomando-se por base Mittell 

(2012) e Jost (2007). 

 

2 A IDENTIDADE COMO UM JOGO 

 

Na busca de uma resposta para a pergunta “Quem precisa da identidade?”, Stuart Hall (2007) 

observa a “explosão discursiva em torno do conceito de ‘identidade’” (2007, p. 103) ocorrida nos 

últimos anos. Para o autor, ao mesmo tempo em que essa explosão ocorre, o conceito de identidade 

tem sido submetido a críticas. No entanto, Hall (2007) ressalta que entre as diferentes áreas 

disciplinares, seja na filosofia, na crítica feminista e cultural que têm influências na psicanálise ou 

nas pós-modernistas, um traço comum as percorre, efetua-se “uma completa desconstrução das 

perspectivas identitárias” (2007, p. 103) que culmina na crítica da ideia de uma identidade integral, 

no sentido de única, unificada. 

Para Hall (2007), a perspectiva desconstrutiva de muitas destas críticas “coloca certos 

conceitos-chave ‘sob rasura’” (2007, p. 104), em oposição à críticas que oferecem outros conceitos 

para superar as dificuldades que os em uso apresentam. Nesse sentido, o termo ‘sob rasura’ indica, 

de acordo com o autor, que os conceitos em uso são inadequados, porém, diante da impossibilidade 

de se pensar em algum que os substitua, eles continuam a serem pensados enquanto tais, embora de 

formas desconstruídas. Assim, “a identidade é um desses conceitos que operam ‘sob rasura’, no 
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intervalo entre a inversão e a emergência: uma ideia que não pode ser pensada da forma antiga, mas 

sem a qual certas questões-chave não podem ser sequer pensadas” (2007, p. 104).  

Hall (2007) considera ainda outro aspecto do conceito de identidade para pensar a necessidade 

de sua discussão: a sua irredutibilidade. Nesse caso, o autor entende que a irredutibilidade do conceito 

surge em relação à sua centralidade na questão da agência, termo que designa o elemento ativo da 

ação individual, e da política, que se divide na relação do significante “identidade” com uma política 

de localização, e nas “evidentes dificuldades e instabilidades que têm afetado todas as formas 

contemporâneas da chamada ‘política de identidade’” (2007, p. 105). 

Diante destas considerações, Hall (2007) propõe que se pense na questão da agência não como 

um sujeito centralizador do discurso nem na origem de toda historicidade que, em diálogo com 

Foucault (1970), o dotaria de uma consciência transcendental, mas diante de um descentramento ou 

deslocamento de sua posição. Dessa forma,  

 

parece que é na tentativa de rearticular a relação entre sujeitos e práticas discursivas que a 

questão da identidade – ou melhor, a questão da identificação, caso se prefira enfatizar o 

processo de subjetivação (em vez de práticas discursivas) e a política de exclusão que essa 

subjetivação parece implicar – volta a aparecer (HALL, 2007, p. 105). 

 

Hall (2007) reconhece que o termo “identificação” não elimina as dificuldades conceituais em 

torno do de “identidade”, mas sua recorrência, no âmbito da abordagem discursiva, tem por intuito 

evidenciar a noção de uma construção, de um processo nunca completo, uma prática em andamento. 

Nesse sentido, o termo auxilia na compreensão da identidade não como “aquele núcleo estável do eu 

que passa, do início ao fim, sem qualquer mudança, por todas as vicissitudes da história” (Hall, 2007, 

p. 108), nem no “eu coletivo ou verdadeiro que se esconde dentro de muitos outros eus – mais 

superficiais ou mais artificialmente impostos – que um povo, com uma história e uma ancestralidade 

partilhadas, mantém em comum” (Hall, 2007, p. 108), mas como  

 

o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos e as práticas que 

tentam nos “interpelar”, nos falar ou nos convocar para que assumamos nossos lugares como 

os sujeitos sociais de discursos particulares e, por outro lado, os processos que produzem 

subjetividades, que nos constroem como sujeitos aos quais se pode “falar”. As identidades 

são, pois, pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas 



 

282 
 

constroem para nós (...). Isto é, as identidades são as posições que o sujeito é obrigado a 

assumir, embora “sabendo”, sempre, que elas são representações (...). (HALL, 2007, p. 112). 

 

Ao assumir identidades diferentes em diferentes momentos, esse sujeito se constitui, para Hall 

(2006), como sujeito pós-moderno, uma vez que “naquilo que é descrito, algumas vezes, como nosso 

mundo pós-moderno, nós somos também ‘pós’ relativamente a qualquer concepção essencialista ou 

fixa da identidade” (2006, p. 10). Assim, para ilustrar essa fragmentação da identidade, o autor recorre 

à indicação de Clarence Thomas pelo presidente americano Bush, em 1991, para a Suprema corte 

americana. A indicação corresponderia aos anseios políticos do presidente, encontrando apoio dos 

eleitores brancos, pelo fato de Clarence ser a favor da legislação de igualdade de direitos e entre os 

negros, pelo fato dele ser negro, o que representaria uma homogenia do eleitorado. 

No entanto, uma acusação de assédio sexual por parte de sua ex-colega negra, dividiu o 

eleitorado quanto à indicação de Thomas. Em sua análise, Hall (2006) não se atém à culpa ou 

inocência de Thomas quanto à acusação, mas às “posições-de-sujeito” adotadas pelos eleitores no 

que diz respeito a esse aspecto, sendo predominante para apoio ou rejeição da indicação, em alguns 

casos, a questão da raça, a questão sexual, a de gênero, a de classe social ou ainda, a política. 

A essa fragmentação da identidade, que corresponde a uma pluralização de aspectos sob os 

quais se estabelece identificações que, como conclui o autor, “não é automática, mas pode ser ganhada 

ou perdida” (HALL, 2007, p. 21), tornando-se politizada, é que se intitula jogo de identidades e é a 

esse aspecto da discussão teórica de Hall (2006; 2007) que pretende-se levar em consideração no 

presente estudo. 

 

3 O JOGO DA DUPLA IDENTIDADE HEROICA COMO GANHO NARRATIVO 

 

A articulação de aspectos de uma vida de homem comum a de uma que requer a manutenção 

de uma identidade secreta, nas narrativas das séries de TV com personagens super-heróis, parecem 

ser propícias, a princípio, a ilustrar o conceito de complexidade narrativa de Mittell (2012) que, “em 

seu nível mais básico, é uma redefinição de formas episódicas sob a influência da narração em série” 

(2012, p. 36).  
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Nas séries de super-heróis, observa-se a recorrência a duas linhas narrativas que têm por 

temáticas tal articulação: o desenvolvimento do personagem ordinário, ao longo de vários episódios, 

por meio de suas relações interpessoais, e o combate ao crime, ao “monstro da semana”, como se 

convencionou caracterizar as séries de TV com narração episódica. Assim, à luz do jogo de 

identidades explicitado por Hall (2007), analisa-se as séries de TV Arrow e Iron Fist com o intuito 

de compreender como este atua em suas narrativas. 

 

3.1 Arrow: Oliver Queen e o Arqueiro verde 

Em Arrow, Oliver Queen é dado como morto pelas autoridades locais de Starling City após o 

naufrágio do Queen’s Gambit, no qual viajava com seu pai, Robert Queen, e com a irmã de sua 

namorada, Sara Lance, com quem ele a traía. Cinco anos depois, Oliver retorna à sua cidade revelando 

ter sobrevivido ao naufrágio e permanecido em uma ilha próxima ao norte da China. Sob o disfarce 

de herdeiro das indústrias Queen, Oliver tem como objetivo lutar contra os criminosos que assolam 

Starling City em memória de seu pai que confessou, antes de morrer, não ter somente ajudado a 

construir a cidade, mas também ter falhado com ela, levando assim, justiça à sua cidade natal, 

corrompida com a ajuda de sua família. 

 

Figura 1: Sequência em que Oliver Queen acende fogueira como pedido de socorro em 

episódio piloto de Arrow. 

 
Fonte: NETFLIX. 
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No episódio piloto da série, no qual a narrativa começa in media res, Oliver em voiceover 

situa o telespectador quanto ao que lhe ocorreu, enquanto ateia fogo a uma fogueira e é resgatado por 

um barco de pescadores (Fig. 1).  Assim, Oliver narra: 

 

Oliver Queen – O nome da ilha onde me encontraram é Lian Yu. Em mandarim quer dizer 

“purgatório”. Eu fiquei preso aqui por cinco anos. Eu sonhava com meu resgate em todas as 

noites escuras e frias lá. Por cinco anos, eu só tinha um pensamento, um objetivo: sobreviver. 

Sobreviver e voltar para casa um dia. A ilha apresentava muitos perigos. Para viver, eu tive 

que me tornar muito mais do que eu era, forjar a mim mesmo em uma arma. Estou voltando, 

não como o garoto que naufragou, mas como o homem que trará justiça àqueles que 

envenenaram minha cidade. Meu nome é Oliver Queen. (“PILOT”. Arrow: Primeira 

temporada. Netflix). 

 

A mudança pela qual o personagem passou, relatada pelo mesmo no início da série como um 

retorno à sua casa não do garoto que naufragou, mas do homem que levará justiça à cidade, é 

reafirmada a seguir, de modo a compor um panorama do personagem, pelo noticiário que relembra 

que Oliver sempre esteve presente nos tabloides, era assíduo frequentador de boates em Starling city 

e fora inocentado de uma agressão a um paparazzi pouco antes de seu desaparecimento, evidenciando 

seu caráter de garoto, e pelo médico que o atende na cidade, Dr. Lamb, que alerta à Moira Queen, 

mãe de Oliver, que ele pode ser diferente do que eles se lembravam: 

 

Dr. Lamb – Vinte por cento do corpo dele está coberto por cicatrizes. Queimaduras de 

segundo grau nas costas e braços. O raio-x mostra pelo menos doze fraturas que não 

calcificaram devidamente.  

Moira – Ele disse alguma coisa sobre o que aconteceu? 

Dr. Lamb – Não. Ele quase não falou nada. Moira, é melhor estar preparada. O Oliver que 

perdeu pode não ser o mesmo que encontraram. (“PILOT”. Arrow: Primeira temporada. 

Netflix). 

 

A transformação de Oliver em Arqueiro é evidenciada e confrontada por meio de suas 

habilidades, que lhe permitirão cumprir a promessa realizada em memória de seu pai, e de cujas 

origens são reveladas através de flashbacks ao longo dos episódios.  

No episódio piloto, ao circularem pela cidade, Oliver e Tommy são sequestrados por homens 

mascarados. Oliver, preso a uma cadeira e de mãos atadas no depósito de uma fábrica abandonada, é 
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indagado por um deles se seu pai sobreviveu ao acidente e se lhe contou algo. Ao observar que 

Tommy permanece desacordado, ele consegue livrar suas mãos e lutar contra os mascarados, fazendo 

uso do espaço e da estrutura da fábrica, e demonstrando domínio corporal e de lutas marciais também 

ao persegui-los, pulando entre os prédios. Questionado por um deles que lhe pede para poupá-lo, 

Oliver responde, matando-o: “ninguém pode saber o meu segredo”. 

Assim, ao recorrer às suas habilidades, Oliver é desafiado a manter em sigilo, diante dos mais 

próximos, sua identidade heroica e o ocorrido durante o tempo em que passou na ilha que, por meio 

de flashbacks, se mostra inseguro e indefeso, relutante em matar um pássaro para sobreviver em “An 

Innocent Man”, quarto episódio da primeira temporada, em divergência ao Oliver Arqueiro, que a 

cada episódio risca um nome escrito no caderno deixado por seu pai, ao eliminar um dos responsáveis 

pela corrupção em sua cidade. A oscilação entre herdeiro da Corporação Queen e justiceiro pelo bem 

de Starling City, por vezes entra em conflito, o que cabe ao personagem decidir a cada momento, qual 

identidade prevalecerá. 

Se por um lado Oliver mata um dos sequestradores para proteger sua identidade secreta no 

episódio piloto, por outro, em “Vertigo”, décimo segundo episódio da primeira temporada, ele se 

recusa a fazê-lo em nome da organização Bratva da qual é membro. Neste, para se encontrar com o 

Conde, traficante da droga vertigo à qual sua irmã Thea esteve sob efeito, se envolvendo em um 

acidente, Oliver recorre a Alexi Leonov, que o pede para matar uma pessoa em troca de marcar um 

encontro com o Conde, como prova de que seu interesse na organização é genuíno. No entanto, Oliver 

apenas finge fazê-lo, aplicando um golpe que aprendeu durante o tempo em que esteve na ilha, 

deixando-o desacordado e sem respiração aparente.  

ilustrativo desse jogo de identidades é a revelação que Oliver faz para Tommy de ser o 

Arqueiro. Em “Dead to Rights”, décimo sexto episódio da primeira temporada, Malcolm Merlyn 

convida seu filho Tommy para comparecer a um evento em que ele receberá um prêmio. Ao saber 

que Malcolm é alvo da Tríade, organização criminosa Chinesa que planeja matá-lo no evento e que 

Tommy estará presente, o Arqueiro comparece ao local.  
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Figura 2: Oliver salva Malcolm Merlyn em “Dead to Rights”. 

 

Fonte: Netflix 

 

Baleado ao fugir por Lawton com balas envenenadas por curare, Malcolm corre risco de vida 

e o Arqueiro tenta convencer Tommy a deixá-lo realizar uma transfusão de sangue para assim, diluir 

o veneno na corrente sanguínea (Fig. 2). Diante da negativa de Tommy, mesmo sendo de seu 

conhecimento que Malcolm e sua mãe Moira Queen sabiam que o Queen´s Gambit havia sido 

sabotado, o Arqueiro retira o capuz, se revelando como Oliver para ganhar a confiança de Tommy e 

assim, salvar Malcolm da morte, o que acontece por suas mãos apenas no último da temporada, 

intitulado “Sacrifice”. O que prevalece então no momento, não se trata do Arqueiro que procura 

vingar a morte de seu pai, consertando seus erros e levando justiça àqueles prejudicados pela riqueza 

de sua família, mas o amigo de infância de Tommy. 

A revelação feita por Oliver para Tommy de ser o Arqueiro reverbera nos episódios seguintes, 

culminando no pedido de Tommy de demissão da boate, à qual gerenciava, e no seu posterior 

afastamento de Laurel. Com a morte de Tommy ao fim da primeira temporada, em sua memória, 

Oliver promete a si mesmo não voltar a matar, promessa que ele se vê constantemente sendo desafiado 

a mantê-la, a exemplo de Slade Wilson que sequestra Thea e mata Moira Queen, a quem Oliver se 

nega a matar, mantendo-o prisioneiro em Lian Yu. 

A respeito desse jogo de identidades, é também ilustrativo o diálogo entre Oliver e Ra’s al 

Ghul, em Nanda Parbat, na terceira temporada. Com a morte de Sara Lance, irmã de Laurel, Oliver 

descobre que Malcolm, tendo sobrevivido ao confronto com o Arqueiro ao final da primeira 

temporada, manteve contato com Thea ao saber que ela é na verdade, fruto de seu caso extraconjugal 



 

287 
 

com Moira. Para proteger Thea, Oliver hesita em matar Malcolm em “The Magician”, quarto 

episódio dessa temporada, salvando-o de Nyssa, que deseja vingar a morte de Sara e acredita ser ele 

o responsável. Malcolm o lembra que nenhuma prisão pode detê-lo por ter recebido treinamento da 

liga dos assassinos, restando ao Arqueiro apenas uma opção: quebrar seu juramento e matar o pai de 

sua irmã, ao que Oliver permite que ele fuja.  

Diante da fuga de Malcolm, Nyssa retorna no nono episódio, “The Climb”, com a ameaça de 

matar habitantes de Starling City até que Oliver entregue o assassino de Sara. A par dessa exigência, 

Malcolm mostra a Oliver um vídeo de Thea atirando flechas em Sara, revelando-a como a verdadeira 

assassina desta, agindo sob efeito de uma planta chamada Votura, que não permite ao usuário reter 

memórias de suas ações. Oliver se entrega então para a liga dos assassinos, protegendo Thea ao 

assumir a culpa pela morte de Sara e desafiando Ra’s al Ghul para um combate. 

O referido diálogo acontece após o combate com Ra’s al Ghul, no décimo sexto episódio, 

“The Offer”, no qual, como Oliver sobreviveu ao confronto, o líder da liga o convida para ser seu 

sucessor em Nanda Parbat. Ra’s al Ghul, na tentativa de persuadi-lo, diz saber o quanto ele luta com 

sua dupla identidade, entre ser Oliver Queen e o Arqueiro, destinado a morrer como começou sua 

cruzada: sozinho. 

Ao salvar Malcolm tanto na primeira temporada, em “Dead to Rights”, quanto em “The 

Magician”, na terceira, a identidade de Oliver Queen, herdeiro da Corporação Queen, prevalece em 

detrimento à do Arqueiro. Em ambos os casos, Oliver prioriza, em momentos específicos, suas 

relações afetivas ao invés de atuar como o vigilante justiceiro e punir Malcolm. Nesse sentido, de 

acordo com a concepção de identidade de Hall (2006; 2007), o personagem assume posições que, 

diante de situações conflitantes às suas identidades, sobressai o aspecto que lhe fala mais forte.  

O custo narrativo para tal preponderância de uma identidade à outra, é, no primeiro caso, o 

adiamento do inevitável conflito entre Oliver Queen, o Arqueiro verde, e Malcolm Merlyn, o negro, 

que ocorre ao fim da primeira temporada. No segundo caso, ao poupar Malcolm no início da terceira 

temporada, Oliver é traído pelo mesmo, levado a outro arco narrativo que é desenvolvido ao longo 

de toda a temporada. 

Em “The Brave and The Bold”, oitavo episódio da terceira temporada que apresenta um 

crossover entre Flash3 e Arrow, Oliver ressalta o conflito identitário que vive por meio de um diálogo 

com Barry (Fig. 3). Ainda abalado pela morte de Tommy, que não conseguiu salvar dos destroços 
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resultantes do empreendimento de Malcolm, pela morte de sua mãe, assassinada por Slade, e de Sara 

Lance, com quem passou parte do tempo na ilha e havia retomado um relacionamento, Oliver 

desabafa com Barry após este questioná-lo por ter torturado o fabricante de bumerangues de Markos, 

resultando em uma armadilha que deixou Lyla, namorada de Diggle e agente da A.R.G.U.S, ferida: 

 

Oliver – Isso é culpa minha. 

Barry – Não é mesmo. 

Oliver – Eu torturei o Markos pra entregar aquele telefone. Nada disso teria acontecido se 

não fosse por mim.  

Barry – Eu tenho a impressão que você não fala muito isso. 

Oliver – Pra fazer o que eu faço, Barry, precisa ter convicção. Mas, na maioria das vezes, é 

a vontade de fazer o que é feio. Toda vez que eu faço isso, eu estou abrindo mão de 

pedacinhos de mim mesmo. Aí você pergunta: qual é o problema comigo? Esse é o problema. 

Porque essa parte que eu estou abrindo mão é o Oliver Queen. E ultimamente, eu sinto como 

se não tivesse sobrado nada além do Arqueiro.  

(“The Brave and The Bold”. Arrow: Terceira temporada. Netflix). 

 

Figura 3: Oliver e Barry conversam em The Brave and The Bold (2). 

 

Fonte: Netflix 

 

A fala de Oliver, seguida da cena anterior em que discute com Barry, alegando como 

justificativa para a tortura estar na cidade em que seu melhor amigo foi assassinado, onde a mulher 

que amava levou flechas no peito e caiu do telhado e onde sua mãe foi assassinada na sua frente, 

parece ressaltar que o Oliver Queen por ele citado e a quem ele abre mão ao fazer o que faz, está 
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relacionado a essas pessoas que estabeleciam com ele vínculos afetivos, aos quais ele não tem mais 

meios de recorrer. 

 

3.2 Iron Fist: Daniel Rand e o Punho de Ferro 

A questão identitária já é um conflito desde os primeiros episódios de Iron Fist, uma vez que, 

ao retornar para Nova York no episódio piloto da série, “Snow Gives Way”, 15 anos após ser dado 

como morto devido à queda de um avião no qual viajava com seus pais, Danny Rand precisa provar 

sua identidade como herdeiro dos Empreendimentos Rand (Fig. 4), desacreditado de ser quem é ao 

aparecer descalço e com roupas sujas para seus amigos de infância Joy e Ward Meachum, herdeiros 

de Harold Meachum, sócio do pai de Danny, e que agora controlam a empresa.  

Diante de suas sucessivas tentativas em manter contato com os Meachum, como forma de 

convencê-los, Danny é visto por Ward como uma ameaça aos negócios da família e o interna à força 

em um hospital psiquiátrico. Sem documentos oficiais, desaparecido ainda criança e único 

sobrevivente de sua linhagem sanguínea, o que o impede de provar ser quem diz ser, um primeiro 

indício de que Danny diz a verdade, tanto para os que o rodeiam quanto para o telespectador, se 

encontra por meio de um diálogo com o médico do hospital, Dr. Paul Edmonds.  

 

Figura 4: Danny, na recepção dos Empreendimentos Rand, em “Snow Gives Way”. 

 

Fonte: NETFLIX 
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Em “Shadow Hawk Takes Flight”, segundo episódio da série, atado à cama, Danny conversa 

com o Dr. Paul, explicando-lhe que fora salvo por monges da Ordem da Mãe Garça após a queda do 

avião na qual seus pais morreram. Confrontado quanto ao passaporte encontrado entre os seus 

pertences, com o nome de John Anderson, Danny confessa em cena posterior ter comprado o 

passaporte no Marrocos, como única forma de conseguir voltar para os Estados Unidos.  

Na tentativa de fazê-lo aceitar que não é quem diz ser, Dr. Paul mostra a Danny um comercial 

em que o herdeiro Rand está com Joy e seus pais, dizendo-lhe que deve ser muito legal ser parte 

daquela família e ter todo o dinheiro do mundo, e que “às vezes, quando nossas vidas são complicadas, 

é mais fácil imaginar que pertencemos a outro mundo”. Em resposta ao médico, Danny lhe dá detalhes 

do dia da gravação à qual não queria participar, dizendo terem ido ao circo como meio de seu pai lhe 

convencer a fazê-lo, “os acrobatas eram incríveis”. Em dúvida, Dr. Paul liga para Joy, perguntando-

lhe sobre esse dia, ao qual ela confirma a ida ao circo e que Danny depois desse dia queria ser um 

acrobata.  

Intrigada desde o início com a aparição deste que diz ser seu amigo de infância, Joy envia para 

o hospital um pacote de M&Ms que Danny ao recebê-lo, separa os marrons enviando os demais de 

volta para ela, algo que faziam quando crianças, o que a deixa emocionada. 

A prova oficial de ser Danny quem diz ser é obtida enfim com a ajuda de Jeri-Grana, a quem 

Danny procura em “Rolling Thunder Cannon Punch”, terceiro episódio da série, convencendo-a de 

sê-lo ao lhe contar alguns detalhes da época em que a advogada era uma estagiária no escritório de 

seu pai, como o fato dela não ter uma sala e ter permanecido na copiadora da empresa. Em reunião 

com o conselho diretor das empresas Rand, Jeri-Grana e Danny entregam a Ward e Joy um artesanato 

de argila que Danny dera de presente a Joy quando eram crianças, no qual consta sua impressão 

digital, e que Joy ainda usava como porta-chaves no centro de mesa de sua casa. Ward o alerta que 

teria sido mais fácil se ele tivesse aceitado o dinheiro que lhe ofereceram para sumir. “É o meu nome. 

E isso significa algo”, responde Danny. 

Além de ser o Danny Rand, herdeiro dos Empreendimentos Rand, Danny também diz ser 

outro, o Punho de Ferro, resultado de seu tempo em K’un-Lun no qual, assim como detalhes do 

acidente aéreo, é revelado apenas em pequenos flashbacks ao longo dos episódios, conforme o 

personagem se recorda ou tenta meditar, e motivo pelo qual esteve ausente por tantos anos, conforme 

explica ao Dr. Paul, logo após este ser convencido por Joy de estar diante do menino Rand: 
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Dr. Paul – Danny...e quero dizer Danny, porque acredito que seja mesmo Danny Rand. Onde 

esteve nos últimos 15 anos? 

Danny – Eu estive fora. 

Dr. Paul – Fora, sim. Eu sei. Mas onde? O que falou antes sobre um monastério, era tudo 

verdade? 

Danny – Sim. 

Dr. Paul – Na China? 

Danny – Em K’un-Lun. 

Dr. Paul - K’un-Lun. Onde fica isso? 

Danny – A cidade existe em outra dimensão. 

Dr. Paul – Outra dimensão? 

Danny – Sim. Só aparece no plano terrestre a cada 15 anos, mais ou menos, dependendo da 

inclinação celestial. 

Dr. Paul – Tudo isso faz parte de você tentar focar seu chi? 

Danny – Sim. Se eu puder focar meu chi, posso invocar o Punho de Ferro. 

Dr. Paul – E o Punho de Ferro é... 

Danny – O Punho de Ferro é... Bem, sou eu. Posso ir agora? 

Dr. Paul – É Danny Rand ou o Punho de Ferro? 

Danny – Sou os dois. 

(“Shadow Hawk Takes Flight”. Iron Fist: Primeira temporada. Netflix). 

 

As habilidades de Danny em ser o Punho de Ferro são evidenciadas pela primeira vez ao fugir 

dos homens enviados por Ward para transferi-lo do hospital psiquiátrico, em “Shadow Hawk Takes 

Flight”, no qual Danny com a força que se origina de seu punho ao se tornar luminoso, explode uma 

porta do hospital e foge. 

Embora responda ao Dr. Paul ser os dois, Danny Rand e o Punho de Ferro, em determinadas 

situações, sobressai-se um ao outro, ilustrando o jogo de identidades de Hall (2006). A oscilação entre 

ser o herdeiro dos Empreendimentos Rand e o Punho de Ferro, por vezes entra em conflito, o que 

cabe ao personagem decidir a cada momento, qual identidade prevalecerá. 
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Figura 5: Madame Gao impõe uma escolhe à Danny em “Immortal Emerges from Cave”. 

 

Fonte: NETFLIX 

 

A esse respeito, é característico o sexto episódio da temporada, “Immortal Emerges from 

Cave”, no qual Danny reconhece e aceita o convite do Tentáculo, seu inimigo mítico, para um duelo. 

Conduzido por Madame Gao, Danny enfrenta três batalhas ao final das quais é desafiado pela mesma 

entre escolher matar seu último oponente ou desistir e salvar Sabina, filha do produtor responsável 

pela heroína que o grupo tem distribuído, ambos mantidos reféns pelo Tentáculo. Danny vislumbra 

seu mestre que o lembra de ser o Punho de Ferro, que tem como propósito destruir o tentáculo, 

dizendo-lhe “Não há espaço para a dúvida. Acabe com ele. Acabe com ele agora”, mas ele escolhe 

salvar a garota, poupando seu oponente (Fig. 5). 

Outro episódio no qual Danny é submetido a uma escolha é em “Bar the Big Boss”, décimo 

segundo episódio da temporada. Com Joy ferida e refém de Bakuto, que lidera o Tentáculo, Danny 

se entrega ao vilão, sendo por este levado. No entanto, com a ajuda de Colleen, proprietária de um 

dojo onde Danny ficava antes de provar ser um Rand e com quem tem mantido um relacionamento, 

e de Davos, seu amigo e guerreiro em K’un-Lun, o grupo luta contra os homens de Bakuto e o 

perseguem. 

Colleen, de quem Bakuto era sensei, o desafia para uma luta, deixando-o ferido ao que Davos, 

diante da hesitação de Danny em matá-lo, apunhala Bakuto no peito, dizendo a Danny “Você é o 

Punho de Ferro. Seu dever é matar o Tentáculo, não enjaulá-lo” (Fig. 6).   
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Figura 6: Davos lembra Danny de ser dever enquanto o Punho de Ferro em “Bar the Big 

Boss”. 

 

Fonte: NETFLIX 

 

Embora a série ainda esteja em sua primeira temporada, os desdobramentos das hesitações de 

Danny em agir como o Punho de Ferro, a exemplo de em “Bar the Big Boss”, permitindo que Bakuto 

sobreviva, se fazem notáveis ao fim da temporada, na conversa que Davos tem com Joy, dizendo-lhe 

que Danny deve ser morto, transformando-se assim, de amigo a potencial inimigo e quando Danny 

encontra próximo aos portões de K’un-lun, local que deveria proteger, homens do Tentáculo. 

O conflito identitário que Danny vive é evidenciado em “Immortal Emerges from Caves”, no 

qual Madame Gao, diante da desistência de Danny em matar o oponente e assim, salvar Sabina, 

mostra-se surpresa com sua atitude: 

 

Madame Gao – Nunca acreditei que encontraria outro Punho de Ferro em minha vida. Eu 

tinha esperança. Mas por que está em Nova York? 

Danny – Quem é você? 

Madame Gao – Parece que não veio para nos destruir, então estou curiosa 

Danny – Responda a minha pergunta 

Madame Gao – Sou a Madame Gao. Lembra-se da árvore Katsura no centro da praça de 

K’un-Lun? 

Danny – Esteve em K’un-Lun? 
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Madame Gao – Sua sombra se estende por quilômetros. E quando floresce, tem cheiro de 

açúcar mascavo. Sonho com ela todas as noites. Então, por favor, por que escolheu deixar o 

paraíso? 

Danny – Eu tenho os meus motivos.  

(“Immortal Emerges from Cave”. Iron Fist: Primeira temporada. Netflix). 

 

Nesse sentido, a fuga de Danny de K’un-Lun, deixando seus portais desprotegidos, parece ser outra 

escolha à qual prevaleceu uma identidade à outra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tanto em Arrow quanto em Iron Fist, apesar de seus personagens serem baseados nos de 

editoras de quadrinhos diferentes, o primeiro nos da DC Comics e o segundo nos da Marvel, parte-se 

de uma mesma premissa: dado como morto após um trágico acidente, o protagonista retorna à cidade 

em que nasceu para levar justiça aos que a corromperam. A morte dos personagens é acompanhada 

de um renascimento, tornam-se outros, como reconhece Campbell (2007) ser característico da jornada 

de um herói. 

Na série de TV Arrow, Oliver Queen retorna à Starling City após o naufrágio do Queen’s 

Gambit. A preponderância da identidade como herdeiro das corporações Queen, relacionada ao seu 

passado afetivo à do Arqueiro, quem se tornou após cinco anos em Lian Yu, por vezes, ocasiona a 

prorrogação de um conflito, como se faz notar nos episódios “Dead to Rights” e “The Magician”, 

nos quais Oliver salva seu rival Malcolm Merlyn priorizando suas relações afetivas, em favor de seu 

amigo de infância, Tommy Merlyn, no primeiro e de sua irmã, Thea Queen, no segundo, ao invés de 

atuar como o vigilante justiceiro que prometera em memória de seu pai. 

Em Iron Fist, Danny Rand retorna à Nova York, cidade em que cresceu, após a queda do 

avião no Himalaia. Ao reassumir o comando dos Empreendimentos Rand, destinado a pertencê-lo, 

Danny por vezes hesita em agir como o Punho de Ferro, de quem se espera que destrua seu inimigo 

mítico Tentáculo e proteja os portões de K’un-Lun. Ao poupar a vida de Bakuto, em “Bar the Big 

Boss”, ficando este apenas ferido por Davos, Danny permite que o mesmo fuja, o que constitui uma 
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promessa narrativa de reencontro, além do fato de ter perdido a amizade de Davos e ter deixado 

vulnerável a entrada para K’un-Lun. 

Ambas as séries, com seus protagonistas heroicos, ilustram o jogo de identidades de Hall 

(2006), no qual se adota posições-de-sujeito diante de determinadas situações. No que diz respeito a 

uma narrativa seriada, como é o caso das nesse estudo analisadas, à qual, enquanto produto televisivo, 

têm por intuito estabelecer uma relação com o telespectador, como observa Jost (2007), a oscilação 

entre as posições resulta em um ganho narrativo que interessa às séries de TV: o adiamento do 

conflito. 

 

OLIVER QUEEN, DANIEL RAND AND THE IDENTITY GAME AS A NARRATIVE 

GAIN IN ARROW AND IRON FIST 

 

ABSTRACT  

 

This article aims to analyse the TV series Arrow, aired by The CW and recently available by Netflix, 

based on the DC Comics characters and Iron Fist, a Netflix original production in exhibition since 

2017, based on the Marvel Comics characteres. The main character, in both shows, reappears in his 

birth city, after some years given for dead, with special abilities that allows him to fight against 

criminals, what puts in evidence the construction of a second identity which remains in secret and in 

confrontation with the previous one, of a common man. This reappearance sets up the starting point 

of this study that this way, through a narratological perspective, which concerns itself of the actions 

and attitudes of the characters in the TV shows, aims to reflecte about the narrative construction of 

these TV shows and appeals to the identity concept of Stuart Hall (2006) and to the television 

characteristics, based on Mittell (2012) e Jost (2007). It is perceived that, in both TV series, their 

main heroic characters demonstrates the identity game of Hall (2006), in which it adopts subjects-

positions in front of certain situations. As serial narratives, while television products, they have by 

intent establish a relation with the televiewer, by Jost (2007), the oscillation between the positions 

results in a narrative gain that interests to the TV series: the postponement of a conflit. 

 

Keywords: TV series; Arrow; Iron Fist; Super-heroes; Identity. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

1 “estas histórias contavam às pessoas antigas de onde elas tinham vindo, olhando para o passado mais remoto e 

oferecendo um “mito criacional” por conta de suas origens. O mundo no qual estas pessoas primitivas viveram apareceu 

para eles como tendo sido criado, então necessário de um criador, geralmente alguma “coisa” com maiores poderes que 

eles – um deus. Estes mitos e lendas foram também formas de prolongamento do poder de uma elite ou de um status quo 

daqueles em posição poderosa dentro de uma tribo ou sociedade. Eles ofereceram explicações do porquê as coisas eram 

como elas eram, explicando as raízes dos custos tribais, de suas instituições civilizadoras, e das origens de seus tabus 

específicos”. A presente tradução desta citação, bem como as demais ao longo deste estudo, é de nossa autoria e 

responsabilidade. 
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2 “tem raízes no herói divino Hércules (mais conhecido por este nome romano, ele foi Héracles para os Gregos). Ele foi 

o maior dos heróis gregos, um paragono da masculinidade com força extraordinária (...). Semelhantemente, a Mulher 

Maravilha é uma variação de Athena, das lendas gregas das Amazonas, uma nação toda de guerreiras. O Hulk é uma 

versão terrestre de Ares, um deus furioso sempre pronto para uma briga. Enquanto nenhum é uma correspondência um a 

um, eles compartilham elementos principais suficientes para ser possível emparelhar deuses Gregos e super-heróis tais 

como Poseidon com Aquaman ou Hermes com o Flash”. 
3 Série de TV da mesma emissora que Arrow, a The CW, e também baseada em personagens da DC Comics. Em Flash, 

narra-se a trajetória do Barry Allen que, ao ser atingido por um raio, adquire a habilidade de se mover em velocidades 

altíssimas. 
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MÍDIA, CULTURA E TECNOLOGIA: O CORPO PLUGADO E A IMERSÃO 

Bruna Rafaella Almeida da Costa1 

Rosana Maria Ribeiro Borges2 

 

 

RESUMO 

Propõe-se traçar uma proposta de abordagem do corpo humano na Realidade Virtual (RV) a 

partir da leitura cultural que a sociedade se encontra.  Jenkins (2009) afirma que com a convergência 

exista uma transformação cultural e que é preciso entender as práticas sociais que surgem na 

Cibercultura, da relação do ser humano com a máquina e da comunicação que passa a ser também 

mediada por computador. Sendo assim, com base em Santaella (2003), que explica em seus estudos que 

essa convergência tecnológica está em conjunto com os organismos, ou seja, o ser humano estaria se 

transformando explora “as múltiplas realidades do corpo” onde classifica da seguinte forma essa 

geração Biocibérnetica: Modelado; Protético; Esquadrinhado; Simulado; Digitalizado; Molecular; 

Plugado. Interessa, a partir dessa sistematização investigar o Corpo Plugado, pois nesse espaço entende-

se que a troca de informação e conhecimento está mais ligada com a inovação tecnológica que nomeia-

se para este entendimento, o Áudio Imersivo. Este proporciona a sensação de realismo através da 

percepção sonora no ambiente virtual que tem como recurso obrigatório o uso de fone de ouvido, ou 

seja, o corpo será plugado na máquina através desse elemento.  Busca-se uma visão da internet na 

sociedade em rede, além de problematizar o espaço, sua expressão e o seu avanço. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Realidade Virtual; Corpo Biocibernético; Áudio 3D 

 

INTRODUÇÃO  

 

A palavra cultura vem da raiz semântica colore, que originou o termo em latim cultura, de 

significados diversos como habitar, cultivar, proteger e honrar com veneração (WILLIAMS, 2007, 

p.117). A cultura, portanto, pode ser percebida como a junção de todos os hábitos e tradições de uma 

sociedade. Por tradições, entende-se a partir de Thompson (2009, p. 163-165) que significa “qualquer 

coisa trazida ou transmitida do passado”.  São quatro diferentes aspectos de tradição que o autor 

apresenta: hermenêutico, normativo, legitimador e a identificador. O aspecto Hermenêutico trata de 

entender o conjunto de ações transmitidas de geração em geração, são aceitas como verdadeiras sem 

precisar de uma investigação. A compreensão é a partir de pressuposições, um conjunto de conceitos 
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que se dão como certo, são suposições que fornecem o entendimento do mundo; O aspecto Normativo 

diz respeito a tradições trazidas do passado que se tornam um princípio normativo, práticas rotineiras, 

pois sempre foram realizadas assim; O aspecto Legitimador é quando esta tradição serve para exercer 

poder e autoridade; O aspecto identificador é caracterizado por dois tipos de formação: auto- identidade 

- que é o sentido que cada um tem em si mesmo situado em uma trajetória de vida e; a identidade 

coletiva - que é o sentido que o indivíduo tem de si como membro de um grupo social, de um coletivo. 

Partindo dessa composição, cultura está ligada às formas de organização de um povo, de seus 

hábitos perpassados de geração para geração e que a partir de sua vivência e tradição comum é 

constituída a sua identidade. Para Hall (2014) as identidades nacionais não são algo com as quais se 

nasce, mas são formadas e transformadas no interior de uma representação. Segundo o autor, as 

sociedades tradicionais têm como características: o passado como referência; a estabilidade como lógica 

e os laços mais profundos com os grupos e instituições. Com a mudança na Modernidade, que Hall 

(2014) denomina de “Modernidade Tardia”, as sociedades têm como marcas a descontinuidade e o 

deslocamento, laços mais frouxos com os grupos, as informações novas são a referência (sociedade 

pautada no futuro) e a mudança é a lógica de viver. 

Essa mudança para Hall (2014) está relacionada com a Globalização, onde tudo está integrado 

e conectado. A partir dessa conexão surgem então novas formas de culturas ou a remodelação delas. 

Canclini (2011, p. XIX) define como Culturas Híbridas, “entendo por hibridação os processos 

socioculturais nas quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam 

para gerar novas estruturas, objetos e práticas”.  Esta Globalização está ligada ao surgimento das 

tecnologias de comunicação. 

 

Aliada à telecomunicação, a informática permite que os dados cruzem oceanos, continentes, 

hemisférios, conectando potencialmente qualquer ser humano no globo numa mesma rede 

gigantesca de transmissão e acesso que vem sendo chamada de ciberespaço. (SANTAELLA, 

2003, p.71) 

 

Tal característica segundo Levy (1998, p.12) traz “uma nova antropologia, própria do 

ciberespaço”.  O digital leva a fusão de todas as formas de comunicações, tanto a impressa, televisiva, 

cinematográficas podendo assim, ser produzida e distribuída de forma rápida através da internet. 

Santaella (2003) explica que o computador começou a ser utilizado para estender a capacidade das 
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mídias tradicionais com a intenção de ampliar as possibilidades desse ambiente, incluindo o recurso 

sensorial para interagir corpos virtuais com presenciais.  

 

Na tradição dos eventos de telecomunicações, aparecem, via rede, os eventos de telepresença e 

telerrobótica, que nos permitem visualizar e mesmo agir em ambientes remotos, enquanto se 

espera pelo advento da teleimersão e, com ela, da promessa da ubiquidade que se realizaria 

quase inteiramente não fosse pelo fato de que o corpo tridimensional teleprojetado será 

incorpóreo impalpável. Em ambos, nas ciberinstalações e nos eventos de telepresença, tanto o 

mundo lá fora passa a se integrar no mundo simulado através de trocas incessantes, por 

exemplo, quando se faz uso de webcams, quanto o receptor passa a habitar mentalmente o 

mundo simulado enquanto seu corpo físico se encontra plugado para permitir a viagem 

imersiva, algo que a metáfora da Matrix soube ilustrar com perfeição. (SANTAELLA, 2003, p. 

178-179). 

 

Surge, portanto uma nova cultura de se viver, entender e interagir. Essa nova relação 

proporcionada por este espaço revela uma nova forma de se trabalhar as percepções sensoriais do corpo 

humano. Através do estudo de Santaella (2003) do Corpo Biocibernético aspira-se chegar a uma base 

teórica para entender as transformações que ocorrem no universo sonoro em relação à mídia e o corpo. 

Acredita-se que o som é “o âmbito no qual se produz a comunicação das sensações mais primárias, 

essenciais e dificilmente racionalizáveis que o ser humano é capaz de expressar e perceber.” 

(RODRÍGUEZ, 2006, p.06). Busca-se compreender de que forma o Áudio 3D se torna extensão do 

corpo a partir do ciberespaço e assim poder explorar essa tecnologia de forma a entender as funções 

que pode exercer para e através do corpo humano. 

 

COMUNICAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE 

 

Jenkins (2009) afirma que com a convergência exista uma transformação cultural e que é preciso 

entender as práticas sociais que surgem na Cibercultura, da relação do ser humano com a máquina e da 

comunicação que passa a ser também mediada por computador. “Nem utopia nem distopia, a internet 

é a expressão de nós mesmos através de um código de comunicação específico que devemos 

compreender se quisermos mudar nossa realidade” (CASTELLS, 2003, p. 11).  Baseada na 

convergência dos meios de comunicação surge a Cibercultura. Tudo se transformou através deste meio, 

fazendo parte do dia-a-dia da sociedade e criando novas relações, “a tecnologia é a sociedade, e a 

sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas.” (CASTELLS, 
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1999, p.43). Sendo assim, observa-se a transformação social proporcionada por esta nova forma 

cultural. 

Nossos meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas metáforas criam o conteúdo da 

nossa cultura. Como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, as próprias culturas, 

isto é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente produzidos são transformados de 

maneira fundamental pelo novo sistema tecnológico e o serão ainda mais com o passar do 

tempo. (CASTELLS, 1999, p.414). 

 

Lemos (2004, p.01) afirma que “a Cibercultura solta as amarras e desenvolve-se de forma 

onipresente, fazendo com que não seja mais o usuário que se desloca até a rede, mas a rede que passa a 

envolver os usuários e os objetos numa conexão generalizada”. Nesse espaço “as identidades mudam, 

as fronteiras são quebradas, [...] ao mesmo tempo permite novas experiências com o pensamento e a 

cognição, em tempo real e em constante processo de ressignificação”. (SIMÕES, 2009, p.11) 

São transformações que trazem uma nova constituição de vida na sociedade incluindo uma nova 

forma de identidade cultural. A forma de se comunicar e o comportamento têm sido afetados cada vez 

mais com o uso da internet, mas isso não significa a mudança radical de uma mídia para outra, é possível 

notar uma maior interação entre a comunicação que é realizada através do computador e as outras 

mídias, como televisão, rádio e imprensa escrita, por exemplo.  

O que se percebe é a evolução da mídia não somente por via tecnológica, mas também no sentido 

de uma mudança social, caracterizada por uma mudança pessoal. É possível identificar ao longo da 

história a evolução dos sistemas de organização de mídia, algo que facilita a continuidade da 

comunicação em meio à sociedade, não é uma novidade, mas só agora está sendo possível ver essa 

interligação e isso se dá através da rede. Foi pela internet que se tornou viável, por exemplo, a migração 

de meios de comunicação ditos de massa tradicional, analógicos, para o online e digital. Vive-se então 

uma organização em rede e essa organização “ocorre em diversos níveis, desde o da relação tecnológica, 

à organização de economia e a adequação social” (CARDOSO, 2007, p.16). 

Essa organização e articulação em rede supera a ideia de convergência somente tecnológica e 

possibilita um maior entendimento do que este ambiente pode oferecer como no caso as várias 

dimensões de interatividade permissível tecnicamente e valorizada socialmente. O papel da mídia pode 

ser muito das vezes mal interpretado, pois a sociedade ainda limita essa capacidade midiática ao apego 

individualizado. Isso significa que ainda se pode pensar em uma única mídia como fonte de informação 
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e entretenimento, mas com a rede essa limitação é ultrapassada e pode-se perceber a combinação da 

internet com outras mídias.  

A partir desse entendimento nota-se como a internet mudou os meios de comunicação de massa, 

com ênfase na televisão, no rádio e nos jornais, e suas modificações são demonstradas em sua presença 

online e off-line na rede e até na mudança que essa mídia se tornou para os consumidores, não se utiliza 

da mesma forma essas mídias na era da rede. Uma das características desse movimento transitório está 

na função social que é exercida com esta nova fonte.  

 

[...] de um certo ponto de vista as formas de sobreposição das mídias manifestam a existência 

de usos sociais que são transversais às próprias mídias. Possuímos funções sociais unitárias em 

fontes de mídia diversificadas. Antes de escolher se usamos essa ou aquela mídia decidimos o 

que pretendemos fazer e só depois, entre as que se encontram disponíveis, decidimos qual a 

mídia que melhor serve ao nosso propósito [...] A nossa forma de interagir com a televisão é, 

em muito, fruto do modo com estabelecemos os nossos “perfis midiáticos”, isto é o conjunto 

de expectativas, gostos, preferências, familiaridade diante de gêneros e textos, modelos 

interpretativos e funções atribuídas no decurso do consumo midiático [...] a matriz de mídia de 

cada indivíduo é diferente, mas que será possível individualizar diferentes lógicas de 

apropriação em função de dimensões sociais partilhadas, como por exemplo a variável 

geracional. (CARDOSO, 2007, p.22-23) 

 

As funções e o papel exercido socialmente das tecnologias de comunicação e da informação são 

consideradas fundamentais para a nomeação de a sociedade ser uma “sociedade de informação”. 

Segundo, Cardoso (2007) essa abordagem de centralidade das tecnologias é apenas uma e que ao que 

tudo indica está ligada com a questão da mudança social introduzida por esta apropriação. O papel que 

a internet exerce não pode ser entendido como algo que todos já realizam através de outras mídias, por 

isso ela também é abordada como um instrumento de construção individual, pois de nada valia sua 

função, ou seja, se tornaria uma mídia limitada igual às demais. 

Então de que cultura está se falando? Como a rede se torna uma ponte para a mudança social? Que 

cultura é gerada na fase da informação?  Para se compreender essa amplitude de questionamentos é 

preciso de antemão analisar as definições socialmente partilhadas, 

 

[...] ou se preferirmos, presente no senso comum, sobre o papel da tecnologia na mudança 

social, as quais, na maior parte dos casos, derivam de uma cultura popular gerada nas próprias 

indústrias culturais (sob a forma de livros, filmes e jogos) e são por elas posteriormente 

difundidas. Uma cultura popular baseada nas obras de ficção científica e nas suas visões do 

futuro, ora utópicas ora não, e do papel da mudança tecnológica nessa construção. Essa é uma 

análise fundamental, pois permite observar até que ponto, muitas vezes, nos induz a uma 
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construção social do real e do virtual errônea - dois conceitos fundamentais para a compreensão 

do que é a cultura na sociedade em rede. (CARDOSO, 2007, p 26) 

 

Para Castells (2002, p.488) trata-se de uma cultura da virtualidade real.  Significa, para o autor, 

que é virtual por se tratar de processos construídos principalmente em ambientes que tem base eletrônica 

e é real, por não se tratar de algo do imaginário da sociedade, porque é onde são vivenciadas todas as 

representações de uma construção social seja de estudo, trabalho, relacionamento, busca de informação, 

politicagem e de formação de opiniões tornando-se um ambiente simbólico. Essa sociedade, portanto é 

chamada de sociedade em rede (Castells, 2002), e é caracterizada pela mudança sociocultural permitida 

através das tecnologias de informação. É importante ressaltar que a sociedade sempre viveu mediada 

por alguma tecnologia “como o lápis e o papel, o telefone, a televisão e a internet. E continua a ser 

também o mundo da comunicação face a face” (CARDOSO, 2007, p.29).  

O que se destaca com a virtualização nesta nova era é a interligação que surge na rede. Isso é 

visível quando é permitido que os usuários exerçam os seus vários papéis ao acessar esse espaço 

simbólico elaborando assim a sua soberania individual e coletiva, ou seja, exercendo o poder da 

mediação (levando em consideração o contexto onde é exercido). As tecnologias na era da sociedade 

em rede não surgem para substituir as que já existem, mas para torná-las interligadas. “A televisão 

comunica-se com a internet, com os SMS ou com os telefones [...] a internet oferece conectividade com 

todos os meios de comunicação de massa [...] na web” (CARDOSO, 2007, p 32).  

O interessante também no seio destas reconstituições da vida social e cultural são as 

transformações pelas quais o corpo humano está passando, uma discussão que Santaella (2003, p.181) 

traz denominando de “Corpo Biocibernético”. É importante ressaltar antes de entrar neste campo como 

a mídia teve e tem um papel fundamental para esta transformação.  

 

Mídia se refere especificamente aos meios de comunicação de massa, especialmente os que 

transmitem notícia e informação como jornais, revistas, rádio e televisão. Seu sentido pode se 

ampliar ao se referir a qualquer meio de comunicação, não apenas aos que transmitem notícias. 

Assim, podemos falar em mídia para nos referirmos a uma novela de televisão ou a outros 

programas, [...] em todos os sentidos a palavra “mídia” é referência aos meios de comunicação 

de massa. (SANTAELLA, 2003, p. 62) 
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Mas com a explosão da comunicação por via informática instalou-se a crise de definição desse 

termo, pois, segundo Santaella (2003) “mídia” também passou a se referir aos processos 

comunicacionais mediados pelo computador.  

 

A partir de uma tal generalização, os meios chamados de massa também passaram a ser 

referidos através da rubrica de “mídias” até o ponto de qualquer meio de comunicação receber 

hoje a denominação genérica de “mídia” e o conjunto deles, de “mídias”, compondo aquilo que 

Albino Rubim vem chamando de Idade da Mídia (SANTAELLA, 2003, p.62 ) 

 

Convém, portanto distinguir o termo mídia e meio para melhor compreensão dessa nova forma 

cultural vivida nestes tempos.  

 

A partir da língua alemã, qualquer coisa pode ser um meio para qualquer coisa (por exemplo, 

um fragmento de madeira pode ser usado como meio de transporte; uma lanterna pode servir 

de meio de comunicação). A conclusão é de que nem todo meio é necessariamente uma mídia 

[Medium/Medien]. [...] O microscópio, por exemplo, é um tipo de mídia usado para a cognição 

e para a informação, mas não para a comunicação (MULLER, 2009, p. 117).  

 

Muller (2009, p.117) afirma que o conceito mídia deve considerar alguns fatores e não pode ser 

entendido fora do contexto sistêmico que “envolve cognição, comunicação, cultura e as mídias”. No 

quadro a seguir é possível identificar sistematicamente este conceito: 

 

Quadro 01: Conceito de Mídia (MULLER, 2009) 

Mídia como: Exemplo: 

Materiais da comunicação Jornais. 

Instrumentos semióticos de comunicação Línguas naturais, gestos. 

Meios técnicos para produção e difusão de 

produtos midiáticos 

Computadores ou câmeras. 

Organizações sociais de produção e difusão de 

produtos midiáticos 

Editoras, ou radiodifusoras. 

Os próprios produtos midiáticos Artigos de jornal; Emissões de rádio e TV, etc. 

Fonte: Elaborado pela autora 

A partir dessa definição, pode-se localizar o Áudio 3D, como o próprio “produto midiático”, 

sendo assim esse Áudio é considerado cognitivo e que amplia as percepções da comunicação do ser 

humano com a máquina. O que ajuda a entender essa mídia como meio, nesse caso um meio como 

extensão do corpo, é um estudo que McLuhan explora e Martino (2009) destaca em três proposições: 
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O meio é a mensagem – um determinado meio condiciona a mensagem a ser transmitida, isso 

ocorre porque cada meio de comunicação se utiliza de uma forma, um conteúdo e um 

significado, isto é, uma linguagem específica. Os meios como extensões do homem – cada meio 

técnico e tecnológico pode ser compreendido como extensões do homem à medida que 

ampliam a capacidade de percepção de um determinado sentido humano. Meios quentes e 

meios frios – o meio quente é aquele que possui uma expressiva quantidade de informação, e 

que por conta disso exige do receptor certa atenção, além do seu apelo para um determinado 

sentido. O meio frio é aquele que requer do receptor a utilização de vários sentidos ao mesmo 

tempo, o que tende a diminuir o tempo de compreensão e atenção da palavra, da mensagem. 

(MARTINO, 2009, p. 263-265) 

 

Segundo Muller (2009) a ideia de extensão utilizada por McLuhan era da mídia como 

amputações do sistema corporal: 

 

A ideia de extensão não é nova e já havia sido utilizada por Knapp, que comparou as armas a 

extensões do corpo. Da mesma forma, McLuhan se aproveita do conceito de prótese, para falar 

das mídias. Mas o fundamental é que, em nossa relação “normal” com as mídias, elas são como 

amputações: valemo-nos dela como extensões do nosso corpo, mas, no entanto fingimos que 

não existem, não as percebemos como parte do nosso corpo. (MULLER, 2009, p.115) 

 

Tais reflexões proporcionam dizer que “ao invés de percebermos as mídias (os meios), 

percebemos o seu conteúdo e a ele damos toda a importância. [...] ‘o meio é a mensagem’, entendida a 

partir do sujeito (o meio), e não do objeto (a mensagem)” (MULLER, 2009, p.114).  

  

MÍDIA, CORPO PLUGADO E IMERSÃO 

 

Para Santos (2014, p.05) as tecnologias de gravação, como o Áudio 3D, realizam um “registro 

diretamente dos fluxos do real, sem precisar passar por qualquer tipo de processo humano, funcionando 

assim independente de ações de captura do corpo.” Dessa forma as máquinas estariam registrando o 

campo real das coisas e indo além do que os seres humanos seriam capazes de captar desenvolvendo 

dessa forma a expansão do sensível, tanto para os humanos quanto para as máquinas. 

 

[...] isso é dizer que existe um limite temporal para aquilo que podemos registrar a partir de 

nossa sensibilidade. Justamente esta sensibilidade humana é que pode ser expandida através 

dos registros maquínicos. Neste ponto, já notamos que Kittler realiza uma separação entre corpo 

humano e corpo máquina, ou seja, entre elementos orgânicos e inorgânicos. (SANTOS, 2016, 

p. 05) 
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Santaella (2003, p.181) entende esta expansão quando explica em seus estudos sobre o “Corpo 

Biocibernético e o advento do Pós-Humano”. Ao traçar esse caminho a autora afirma que “a partir da 

Realidade Virtual o ser humano estaria sendo transformado para apontar para a convergência geral dos 

organismos com as tecnologias até o ponto de se tornarem indistinguíveis.” (SANTAELLA, 2003, 

p.192). No campo da Realidade Virtual as tecnologias são conectadas ao ser humano, pois a colocam 

em sintonia ao sistema sensorial do corpo e os dados do computador. Diante disso, Santaella (2003, 

p.200) explora “as múltiplas realidades do corpo” classificando da seguinte forma essa geração 

Biocibérnetica: 

 

Quadro 02: Múltiplas realidades do corpo 

O corpo remodelado Onde há manipulação estética (com implantes, enxertos e cirurgias plásticas) 

a “transformação do corpo em mercadoria”. 

O corpo protético Corpo ciborg “expandido através de próteses e construções artificiais das 

funções orgânicas”. 

O corpo esquadrinhado Quando é “colocado em vigilância das máquinas para diagnóstico médico [...] 

são invadidos por tecnologias como laparoscopia, angiografia, ecografia, 

ressonância magnética”.  

O corpo simulado Corpo completamente desencarnado, uma versão tridimensional virtual do 

corpo carnal. 

O corpo digitalizado Transfiguração em dígitos do corpo, “criação de representações 

tridimensionais completas, anatomicamente detalhadas dos corpos humanos 

normais”. 

O corpo molecular o corpo que permite “experiências transgênicas até a clonagem do ser 

humano”.  

O corpo plugado  “usuários que se movem no ciberespaço enquanto seus corpos carnais ficam 

plugados no computador”.  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Interessa a partir dessa sistematização investigar o Corpo Plugado, pois nesse espaço entende-

se que a troca de informação e conhecimento está mais ligada com a inovação tecnológica que nomeia-

se para este entendimento, o Áudio Imersivo, que proporciona a sensação de realismo através da 

percepção sonora no ambiente virtual  que tem como recurso obrigatório o uso de fone de ouvido, ou 

seja, o corpo será plugado na máquina através desse elemento. 

 

A gravação de um áudio em três dimensões consiste na tentativa de simular a captação de sons 

pelo ouvido humano. É necessário um fone de ouvido estéreo para ouvir essas gravações. O 
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efeito 3D não será percebido se o áudio for tocado em speakers normais, como os das caixinhas 

de som conectadas ao computador. O resultado é uma gravação que vai além do áudio estéreo 

normal, dando a sensação de que o ouvinte está presente no momento da gravação. É possível 

perceber sons que estão vindos de todas as direções, assim como os ouvidos humanos o fazem. 

(ARRUDA, 2011). 

 

Entende-se que a partir do corpo plugado existam diferentes níveis de imersão, e é nesta imersão 

que o Áudio 3D se encontra no ciberespaço, pois diferente do que é proposta na imersão pelo sistema 

surround 5.1 toda a experiência dessa tecnologia é realizada na web. Com o corpo plugado no 

computador (ou qualquer em qualquer outra mídia com acesso a internet) é possível perceber o usuário 

parcialmente submergido. Isso se deve ao interesse que ainda o ronda fora daquele ambiente, a partir 

do momento em que a tecnologia se torna capaz de atrair os sentidos desse corpo e levá-lo para dentro 

deste espaço, fazendo com que bloqueie o movimento de fora, do mundo externo, será considerado o 

ambiente mais imersivo, pois terá sua atenção centrada no mundo virtual.  “Os níveis de interfaces 

variam desde o nível mais superficial quando se usa o computador para escrever um texto até o nível 

mais imersivo que se dá nas cavernas de realidade virtual.” (SANTAELLA, 2003, p. 202). Para a autora 

o corpo nesse estado se divide em cinco graus de intensidade: 

 

Quadro 03: Graus de intensidade de imersão do corpo 

Imersão por Conexão Corpo plugado no computador e através do acionamento dos sentidos navega nos 

hipertextos e hipermídias.  

Imersão através de Avatares O usuário seleciona e incorpora um avatar para se mover em ambientes virtuais.  

Imersão Híbrida Misturas entre campos presenciais e virtuais. Como as danças performáticas. 

Telepresença O corpo é conectado ao sistema robótico e se fazem fisicamente presentes em outro 

lugar. 

Ambientes Virtuais Nível mais profundo da imersão. È o local de entrada e saída de informação. 

Planejado para iludir os olhos, as orelhas, as mãos e o corpo do usuário. 

Fonte: Elaborado pela autora 

A partir das elaborações de Santaella (2003) é possível afirmar que o corpo humano através do 

espaço virtual proporciona uma nova “antropomorgia”, pois se estende e ampliam-se os cincos sentidos 

além de aumentar o sistema cognitivo do cérebro.  

 

A par dessas conjecturas, o que se pode afirmar no presente é que os meios, instrumentos e 

máquinas de produção de linguagens, como extensões de nossas capacidades sensórias e 

cerebrais, e os signos por eles produzidos, como amplificadores e multiplicadores dessas 

capacidades, foram dando ao nosso corpo dimensões correspondentes aos níveis crescentes de 

extrassomatização do cérebro. De fato, tão crescentes têm sido os níveis dessa 

extrassomatização a ponto de podermos hoje afirmar que o corpo humano já não apresenta mais 
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a forma nem a dimensão que aparece no espelho do nosso quarto A arquitetura líquida, movente, 

plástica e cibernética do nosso cérebro corresponde atualmente uma arquitetura corporal que, 

mesmo sendo ainda invisível, já está em processo de redimensionamento (SANTAELLA, 2003, 

p. 224). 

 

Ao longo de sua percepção a autora identifica que as tecnologias de expansão dos sentidos e da 

inteligência dos seres humanos vão corresponder ao terceiro estágio evolutivo da espécie. Esse estágio 

ela chama de Pós-Humano que “designa as mudanças físicas, psíquicas, mentais, perceptivas, 

cognitivas e sensoriais referindo-se, portanto ao humano depois de se tornar híbrido” (SANTAELLA 

2003, p. 273). É o que acontece com a utilização da tridimensionalidade sonora, as percepções mudam 

dentro deste espaço. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Realidade Virtual (RV) é uma realidade “que é aceita como verdadeira, embora não 

necessariamente exista fisicamente e em termos computacionais, é considerada a forma mais avançada 

de interface com o computador” (REDEL; HOUNSEL, 2004 p.02). Um sistema de RV pode ser 

resumido através de três características principais: imersão, interação e envolvimento onde,  

[...] a ideia de imersão está ligada ao sentimento de fazer parte do ambiente [...] A interação está 

ligada à capacidade do computador detectar as entradas do usuário e modificar 

instantaneamente o mundo virtual em função das ações efetuadas sobre ele (capacidade reativa), 

e, envolvimento, A ideia de envolvimento, por sua vez, está ligada ao grau de motivação para o 

engajamento de uma pessoa em determinada atividade. (NETTO et al., 2002, p. 10-11).  

 

O Áudio 3D dentro deste aspecto pode ser caracterizado como uma tecnologia própria a ser 

desenvolvida dentro da realidade do corpo plugado. A partir do momento que o Áudio é trabalhado 

evidenciando o seu objetivo que é proporcionar a sensação de imersão ao usuário, este exclui os 

estímulos que surgem do mundo exterior e passa a interagir somente no ciberespaço, que como vimos 

é característica dessa modalidade 

Dentro dos “ambientes virtuais”, um dos graus de intensidade vivido pelo corpo plugado, 

demonstra as ações dos sofisticados programas de computação que proporcionam a sensação do real 

dentro deste espaço. Isto pode ser feito “enganando o cérebro visto que num sistema perfeito de Áudio 
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3D não é possível diferenciar realidade e simulação: o áudio pode vir de toda e qualquer direção” 

(SUZUKI et al. 2008, p.06). 

Com base nesta visão de que a mídia é a extensão do corpo acredita-se que “o ser humano já 

está imerso em uma era pós-biológica, pós-humana”. (SANTAELLA, 2003, p.182).  Além disso, é 

possível observar que as tecnologias e os novos meios são os maiores transformadores do mundo social. 

Ao situar as mudanças que ocorrem através da Cibercultura potencializam-se os tipos de experiências 

que podem ser desenvolvidas a partir desse espaço. A imersão proporcionada dentro deste ambiente 

através do Áudio 3D é capaz de remodelar o corpo o que fundamenta a mobilização do ser humano 

para este espaço. 

 

MEDIA, CULTURE AND TECHNOLOGY: THE PLUGGED BODY AND THE IMMERSION 

 

ABSTRACT 

 

It is proposed to draw up a proposal of approach of the human body in the Virtual Reality (VR) from 

the cultural reading that the society finds. Jenkins (2009) states that with convergence there is a cultural 

transformation and that it is necessary to understand the social practices that emerge in Cyberculture, 

the relationship of the human being with the machine and the communication that happens to be also 

mediated by computer. Thus, based on Santaella (2003), which explains in his studies that this 

technological convergence is in conjunction with organisms, that is, the human being would be 

transforming explores "the multiple realities of the body" where it classifies as follows Biocibnetic 

generation: Modeling; Prosthetic; Scanned; Simulated; Digitized; Molecular; Plugged. It is interesting, 

from this systematization to investigate the Plugged Body, because in this space it is understood that 

the exchange of information and knowledge is more linked with the technological innovation that is 

named for this understanding, the Immersive Audio. This provides the sensation of realism through the 

sound perception in the virtual environment that has as a compulsory resource the use of earphones, 

that is, the body will be plugged into the machine through this element. It seeks a vision of the internet 

in the network society, in addition to problematizing the space, its expression and its advance 

 

KEY WORDS: Virtual Reality; Biocibernetic Body; 3D Audio 
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O ESPAÇO FÍLMICO COMO MEDIADOR COMUNICACIONAL: 

UMA ANÁLISE DE PENDULAR 

 

Thiago da Silva RABELO1 

Rosana Maria Ribeiro BORGES2 

 

RESUMO 

O artigo tem como temática o elo entre espaço, comunicação e afetividade no cinema 

brasileiro contemporâneo. Como objetivo, buscamos investigar o longa-metragem Pendular (2017) 

no sentido de compreender se o espaço fílmico pode atuar enquanto elemento de mediação 

comunicacional. Adotando como referência uma obra centrada numa crise afetiva, também abrimos 

espaço para uma discussão sobre esforços epistemológicos interessados pelo reencontro entre logos 

e pathos, entendidos aqui como razão e paixão, em pesquisas do campo comunicacional. De 

abordagem qualitativa, o estudo utilizou o levantamento bibliográfico e a análise fílmica como 

instrumentos metodológicos, tratando dos conceitos de espaço geográfico e espaço fílmico para, em 

seguida, decompor e segmentar o objeto selecionado com base em três prismas: 1) como a 

personagem feminina, interpretada por Raquel Karro, se relaciona com o galpão que serve de locação 

para o filme; 2) como o personagem masculino, interpretado por Rodrigo Bolzan, se relaciona com o 

lugar; 3) como ambos se relacionam com aquele espaço, simultaneamente. Apontando que os 

protagonistas se comunicam através de relações intersubjetivas sedimentadas numa dinâmica 

conflituosa entre espaços e corpos, concluímos que tal dinâmica é traduzida em imagens capazes de 

produzir e estabelecer sentidos às suas repetições e variações, sobretudo por conta de um trabalho de 

mise en scène que prima pela sutileza. Além disso, o estudo refuta a ideia de que Pendular diz respeito 

a sujeitos incapazes de se comunicar, como sugerido pela imprensa na época de seu lançamento, 

reforçando a pertinência de pesquisas que não se contentem com processos lineares calcados apenas 

na transferência de informação ou na ideia de que comunicar é, invariavelmente, perseguir alguma 

forma de consenso.   

 

Palavras-chave: Espaço. Comunicação. Afetividade. Cinema. Pendular.  

 

1 PARA ALÉM DA INCOMUNICABILIDADE 

 

Ele, escultor. Ela, dançarina. Casados, ambos concordam em alugar um galpão que servirá 

tanto de casa quanto de local de trabalho. No intuito de fazer com que o acordo funcione, um método: 
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Goiás. E-mail: rosanaborges.ufg@gmail.com. 



 

313 
 

dividir ao meio o espaço compartilhado e, em cada uma de suas metades, preservar não apenas suas 

profissões, mas também as suas subjetividades. 

Partindo desta premissa, Pendular, lançado em circuito de festivais no ano de 2017, foi 

recebido pela imprensa nacional como uma obra que versa, entre outros fatores, sobre a 

incomunicabilidade estabelecida pelos seus personagens3, o que nos chamou a atenção, tendo em 

vista concepções teóricas que apontam para a possibilidade de ser justamente o contrário o que ocorre 

ao longo do filme. 

Permeado por reflexões sobre sentimentos, arte e a relação mantida entre ambos, o filme de 

Júlia Murat nos estimulou a investigar a presença dos afetos na comunicação, partindo do que dizem 

Sodré (2006) e Marcondes Filho (2013) sobre a dimensão do sensível enquanto elemento fundante 

do processo comunicacional, e trazendo ao debate, também, as ideias de  Merleau-Ponty (1999) a 

respeito do corpo agindo como elo entre ser e mundo. O cerne da questão, portanto, é a relação 

dialética mantida entre objetividade e subjetividade.  

Descrita parte do arcabouço teórico utilizado, também nos debruçamos sobre Pendular no 

sentido de compreender como os personagens do filme se comunicam e, sobretudo, qual a 

importância do espaço habitado por eles nesse sentido. Para isso, partimos tanto do que diz Santos 

(2004) quanto dos estudos fílmicos de Bordwell, Thompson e Smith (2017) para dividir o texto em 

três momentos, nos quais debatemos, respectivamente, a concepção de espaço segundo o viés 

comunicacional; a definição de espaço fílmico; e a relação dos personagens principais com os espaços 

vistos no filme, tanto individual quanto coletivamente.  Buscamos, com isso, saber se o espaço, seja 

ele geográfico ou fílmico, pode atuar enquanto elemento de mediação comunicacional. 

 

2 OS ESPAÇOS E A COMUNICAÇÃO: DIÁLOGOS E RECORTE 

 

Pendular é um filme que se passa, inteiramente, dentro de um galpão, tratado pelos 

personagens como ‘fábrica’ e dentro do qual existem diversos ambientes compartilhados por eles. 

Próprio daquilo que Oliveira Jr. (2018) chama de modernismo tardio no cinema, o isolamento 

presente em obras assim tende a transformar cenários e objetos em elementos muito mais discursivos 

do que meramente estéticos. Assim, a riqueza e a compreensão do filme passam não apenas pelos 

                                                           
3Exemplo disponível em: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/cine-libero-luxardo-exibe-pendular-e-como-nossos-pais-nas-
sessoes-regulares.ghtml. Acesso em: 18 jul. 2018. 
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personagens que o compõem, mas pelos espaços através dos quais transitam e pelos objetos que 

manuseiam de uma forma ou de outra. 

Evitamos, contudo, tratar estas caracteríticas como sendo exclusivas do dispositivo fílmico 

adotado pelo longa-metragem de Júlia Murat. A própria forma cinematográfica é permeada pelo que 

Morin (2014, p. 97) chama de antropocosmomorfismo, que é, basicamente, a maneira a partir da qual, 

no cinema, “a humanidade se sente natureza” e “a natureza é sentida sob traços humanos”. Em filmes 

como Pendular, no entanto, esse tipo de significação compartilhada se mostra muito mais presente, 

fazendo do espaço construído a partir da forma fílmica berço de camadas interpretativas, inclusive no 

que diz respeito à pesquisa em comunicação. 

Uma das questões fundamentais nesta discussão é a ideia de espaço como mediação 

comunicacional. Segundo Santos (2004, p. 42), espaço é “um misto, um híbrido, um composto de 

formas-conteúdo”. Sobre o termo citado como fechamento deste conceito, sabemos que 

 

A idéia de forma-conteúdo une o processo e o resultado, a função e a forma, o passado e o 

futuro, o objeto e o sujeito, o natural e o social. Essa ideia também supõe o tratamento 

analítico do espaço como um conjunto inseparável de sistemas de objetos e sistemas de ações. 

(SANTOS, 2004, p. 103) 

 

Entendemos, desse modo, que espaços dizem respeito também aos objetos e às ações que os 

compõem, e não apenas à estrutura física que envolve tais elementos. Mas Santos (2004) chama 

atenção, sobretudo, para a presença do tempo como elemento primordial de uma concepção complexa 

sobre o assunto.  

 

Tempo, espaço e mundo são realidades históricas, que devem ser mutuamente conversíveis 

[...]. E, qualquer momento, o ponto de partida é a sociedade humana em processo, isto é, 

realizando-se. Essa realização se dá sobre uma base material: o espaço e seu uso; o tempo e 

seu uso; a materialidade e suas diversas formas; as ações e suas diversas feições. (SANTOS, 

2004, p. 54) 

 

Pensar o espaço também a partir de desdobramentos temporais é pensá-lo como testemunha 

das ações do ser humano sobre determinado meio, sejam elas executadas no passado, no presente ou 

no futuro. Espaço, dessa forma, surge como concepção empírica e materialista baseada, 

principalmente, naquilo que se conhece como técnica. Santos (2004) define o termo como um misto 

de meios, sejam eles instrumentais ou sociais, a partir dos quais o ser humano é capaz de se realizar, 

de produzir e de criar espaço. Segundo o autor, é por meio da técnica que somos capazes de unir 
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tempo e espaço, de modo que nossos rastros se acumulam e são notados por terceiros ao longo da 

história. Entende-se, portanto, que o espaço surge a partir dos objetos que o compõem, das nossas 

ações e do tempo, encarado aqui a partir da empiricidade técnica própria de nossa capacidade de 

intervirmos no meio em que habitamos. 

Mas e a comunicação propriamente dita? Como podemos pensá-la a partir deste recorte sobre 

espaço? Consideramos que é preciso, a princípio, levar em conta que a narrativa de Pendular gira em 

torno, sobretudo, da crise conjugal enfrentada pelo casal de protagonistas – e de como isso interfere 

na produção artística de ambos. Em seguida, cabe ressaltar a presença dos afetos em meio à relação 

que os dois mantêm com o espaço e, ainda, com eles mesmos.  

Segundo Sodré (2006, p. 58), “como forma, o afeto é, ao mesmo tempo, interior e exterior, 

pulsão e fenômeno, o que implica levar em conta tanto ânimo quanto corpo em seus modos 

particulares de instalação e deslocamento no espaço”, ou seja, interior e exterior, ânimo e corpo. 

Notamos aqui a importância dada pelo autor a uma espécie de relação dialética entre objetividade e 

subjetividade, principalmente no que diz respeito à forma a partir da qual intervimos e nos 

movimentamos pelo espaço. No caso de Pendular, trata-se de uma reflexão sobre como Ela (Raquel 

Karro) e Ele (Rodrigo Bolzan), personagens anônimos do filme, procuram estabelecer regras 

territoriais sem, com isso, considerarem na decisão características próprias dos afetos. Aí reside, 

segundo nosso ponto de vista, o equívoco responsável por fazer fervilhar os principais conflitos do 

casal.  

Figura 1: através da divisão racional do espaço (quadro 1), personagens menosprezam suas 

subjetividades, que passam a entrar num conflito traduzido pela forma fílmica (quadros 2, 3 e 4). 

 

1 
2 

3 4 
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Fonte: Streaming. Tempo dos frames, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito: 03’26”, 14’23”, 47’01”, 

15’11”. 

Outra vez com Santos (2004), encontramos duas concepções que podem indicar um caminho 

ainda mais próximo do objeto de pesquisa adotado pelo artigo. A primeira delas trata da ideia de 

espaço racional, e a segunda relaciona o conceito de espaço ao de palco de subjetividades. Segundo 

o autor, o espaço racional “supõe uma resposta pronta e adequada às demandas dos agentes, de modo 

a permitir que o encontro entre a ação pretendida e o objeto disponível se dê com o máximo de 

eficácia” (SANTOS, 2004, p. 300). No filme Pendular, a divisão do galpão com uma fita, por parte 

dos personagens, é a relação mais evidente sobre o assunto. Afinal, é a partir de um viés apenas 

objetivo4 que o casal procura estabelecer regras de convívio.  

O problema é que se tratam de decisões que só podem ser pensadas se levarmos em 

consideração o equilíbrio entre razão e afetos proposto por Sodré (2006). É por isso que, na figura 1, 

percebe-se o espaço racional adotado por Ela e Ele contaminando momentos em que a subjetividade 

deveria ter sua parcela de presença e controle. A partir de linhas (quadro 2), objetos (quadro 3), 

colunas (quadro 4) e outros artifícios, Murat e sua equipe procuram ‘separar’ o casal na imagem, e é 

justamente essa tensão nascida da supervalorização da racionalidade um dos aspectos 

comunicacionais que nos interessam. Já a concepção de espaço enquanto palco de subjetividades diz 

respeito a um 

[...] quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens 

precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, 

responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 

espontaneidade e da criatividade. (SANTOS, 2004, p. 322) 

 

Espaço, portanto, é também subjetividade. E ao relacionar paixões e comunicação, como se 

esta fosse a forma a partir da qual aquela chega ao mundo, Santos (2004)  traz à tona o necessário 

debate relacionado ao reencontro entre logos e pathos na pesquisa comunicacional, discussão essa 

que se mostra bastante pertinente numa análise de Pendular. 

Segundo Sodré (2006, p.10), “na relação comunicativa, além da informação veiculada pelo 

enunciado, portanto, além do que se dá a conhecer, há o que se dá a reconhecer como relação entre 

duas subjetividades, entre os interlocutores”. É nesse sentido que adotamos uma abordagem 

                                                           
4Aos 11’34” de filme, Luiza, personagem interpretada por Larissa Siqueira, usa exatamente a mesma expressão para 

definir a escolha do casal. 
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desvinculada de teorias guiadas pela discursividade sequencial e linear, próprias das chamadas 

tecnologias da informação e incapazes, por isso, de reconhecer os afetos e as paixões como elementos 

fundantes do processo comunicacional. Evitamos a cisão entre logos e pathos de modo a impedir que 

a dimensão do sensível seja “sistematicamente isolada para dar lugar à pura lógica calculante e à total 

dependência do conhecimento frente ao capital” (SODRÉ, 2006, p. 12). 

Notamos uma relação semelhante entre filme e teoria, sendo possível afirmar que a tragédia 

pela qual passam os personagens principais de Pendular reside justamente em sua tentativa de separar 

logos e pathos, compreendidos aqui como razão e paixão. Eis o conflito narrativo que conduz o longa-

metragem, curiosamente o mesmo enfrentado pela pesquisa em comunicação hoje.  

No entanto, dizer que Pendular serve de comparação ao cenário dos estudos comunicacionais 

não refuta o argumento de que seus personagens sofrem por conta de uma possível 

incomunicabilidade. Para isso, escolhemos buscar em Marcondes Filho (2013) e Merleau-Ponty 

(1999) argumentos que levem em consideração o tensionamento existente entre Ele e Ela, pensando 

o acontecimento comunicacional a partir do que os autores dizem sobre o tema.  

Para Marcondes Filho (2013), a comunicação acontece de duas formas, sendo elas opostas: 

ou por conta de um choque inicial que é digerido aos poucos, no sentido de nos acostumarmos com 

uma nova posição, ou como repetição capaz de quebrar alguma possível resistência anterior. Trata-

se, portanto, de concepções que carregam entre si ao menos uma similaridade: a certeza de que o 

atrito, o tensionamento é fator essencial para que haja comunicação. Dessa forma, nos interessam os 

estudos do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, segundo os quais o corpo é encarado “não mais 

como objeto do mundo, mas como meio de nossa comunicação com ele” (MERLEAU-PONTY, 1999, 

p. 136). Para o autor, é o corpo, e não a linguagem, que surge como forma de externalizar afetos, 

paixões e razão. É a partir do corpo, da relação que ele mantém com o mundo, que a comunicação se 

mostra possível. 

Levando em conta o resgate da união entre pathos e logos em Sodré (2006), o atrito como 

combustível comunicacional em Marcondes Filho (2013) e o corpo como meio de comunicação com 

o mundo (ou de movimento entre subjetividade e objetividade), compreende-se que em Pendular a 

comunicação reside no conflito entre corpos e espaços, e nas transformações que esse conflito causa 

nos protagonistas. Incomunicabilidade, portanto, não é um de seus temas, muito pelo contrário. 
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Figura 2: A comunicação em Pendular está no choque entre espaços (quadros 1 e 3) e corpos (2 e 4). 

 

Fonte: Streaming. Tempo dos frames, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito: 03’26”, 14’23”, 47’01”, 

15’11”. 

 

Tendo em vista nossa inquietação com a possibilidade de o espaço em Pendular agir como 

mediador comunicacional, propomos uma análise do filme tendo como base a maneira como os 

personagens principais se relacionam com o galpão que serve de casa e espaço de trabalho para 

ambos. Aqui, o que nos interessa é saber até que ponto a influência do local  interfere na maneira com 

que eles se comunicam. 

 

3 O ESPAÇO FÍLMICO 

 

Ao discorrermos sobre o conceito de espaço a partir do que diz Santos (2004), deixamos de 

lado, para fins didáticos, o que o cinema entende por espaço. Segundo Aumont (2012), o espaço 

fílmico é formado, sobretudo, pelos seguintes elementos: quadro, campo e fora de campo. Sobre o 

conceito de quadro, entendemos que 

 

Duas características materiais da imagem fílmica, o fato de ser bidimensional e o de ser 

limitada, estão entre os traços fundamentais dos quais decorre nossa apreensão da 

representação fílmica. [...] Conservemos a existência de um quadro, análogo, em sua função, 

aos quadros de pintura (dos quais vem seu nome) e que se define como o limite da imagem. 

(AUMONT, 2012, p. 19, grifos do autor) 

 

1 2 

3 4 

1 1 

3 3 
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Dada a importância dos limites da imagem, de suas bordas, tem-se agora o segundo elemento, 

denominado campo. Para Aumont (2012), campo nada mais é do que a porção de espaço imaginário 

limitada pelas bordas do quadro fílmico, ou seja, que está contida dentro dele. Já o fora de campo se 

relaciona ao campo, sobretudo porque existe justamente em função dele. Ainda segundo Aumont 

(2012, p. 24), “o fora de campo [...] poderia ser definido como o conjunto de elementos [...] que, não 

estando incluídos no campo, são contudo vinculados a ele imaginariamente para o espectador, por 

um meio qualquer”. É a soma dos três elementos citados – quadro, campo e fora de campo – que 

caracteriza a existência do chamado espaço fílmico, recôndito imaginário e homogêneo concebido 

segundo as intenções dos realizadores. Um espaço “construído” através de recursos cinematográficos, 

portanto. E é justamente essa ideia que nos interessa aqui.  

Propor uma metodologia de análise para o filme Pendular que leve em conta um debate sobre 

espaços, corpos e comunicação é, em si, considerar que o espaço visto durante a projeção fora 

edificado a partir de um planejamento rigoroso, elaborado de maneira detalhada e interessado por 

nuances que se distanciam do acaso, características comuns a territórios geográficos. Nele, cada 

aspecto da forma fílmica precisa ser levado em consideração, ao passo que, acreditamos, é o próprio 

filme que precisa estabelecer a relação comunicacional investigada. Evitamos, portanto, 

interpretações interessadas em aspectos externos à obra, “a fim de evitar reconstruir outro filme” 

(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2012, p.15). 

Dito isso, partimos do que dizem Bordwell, Thompson e Smith (2017) e concordamos que o 

método escolhido para coleta e análise nasce tanto daquilo que o filme evidencia quanto daquilo que 

o(a) pesquisador(a) quer descobrir. Assim, apostamos na decomposição do filme Pendular sucedida 

de sua segmentação a partir de um enfoque específico. Para isso, partimos da relação entre método 

de análise e prática cinematográfica como forma de investigar motivações formais presentes no longa-

metragem. Justificamos a escolha apontando que 

 

Em algum momento de sua produção, cineastas normalmente realizam uma decomposição 

do filme. Isso evidencia, de uma maneira didática, o padrão de desenvolvimento da obra. 

Quando queremos analisar um filme finalizado, fazemos a mesma coisa. Fazemos aquilo que 

se conhece como segmentação. (BORDWELL; THOMPSON; SMITH, 2017, p. 68) 
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Decidimos, portanto, decompor Pendular a partir daquilo que mais interessa ao presente 

estudo: as relações mantidas entre os personagens e o espaço alugado por eles. Tendo como base o 

que Merleau-Ponty (1999) entende como corpo e comunicação com o mundo, separamos a análise 

em duas etapas dedicadas a, respectivamente, Ele e Ela, e uma terceira dedicada à relação dos dois, 

em conjunto, com o espaço. Por fim, buscou-se padrões formais que confirmassem ou não a mediação 

do espaço ao longo do filme, no que diz respeito aos processos comunicacionais engendrados pelos 

personagens, nos baseando, sobretudo, na ideia de atrito e de afetos debatidas ao longo do texto.  

 

3.1 Ele e o espaço  

Dos planos, cenas e sequências nas quais o personagem de Ricardo Bolzan aparece sozinho 

ou se relacionando com coadjuvantes, notamos a presença constante de objetos e procedimentos que 

ele utiliza em seu trabalho.  Em termos de escala de plano, que segundo Aumont (2004) leva em 

consideração elementos como incidência angular, tipo de lente utilizada e apresentação de 

personagens e objetos, percebemos a mistura de corpos e materiais sem que haja protagonismo, como 

se estes fossem incapazes de se distinguir daqueles. Além disso, é recorrente o registro da forma a 

partir da qual Ele e sua equipe constroem as esculturas, tendo como auxílio ferramentas específicas. 

Aqui, a relação entre corpo, espaço e objetos remete às ideias sobre técnica discutidas anteriormente.  

 

Figura 3: A relação d’Ele com o espaço é de dominação. Nela, há uma mistura de corpos e objetos, tratados pelo 

filme como elementos análogos. 

 

Fonte: Streaming. Tempo dos frames, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito: 08’08”, 08’18”, 14’36”, 

08’32”. 
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Para Santos (2004, p. 66), “objeto seria aquilo que o homem utiliza em sua vida cotidiana, 

ultrapassa o quadro doméstico e, aparecendo como utensílio, também constitui um símbolo, um 

signo”. Em seu trabalho como escultor (figura 3), atividade ela própria parte de um cotidiano, e 

através de uma relação de dominação ressaltada pela imagem e fundamentada na técnica, entendemos 

que o personagem dá novos significados aos objetos que o servem de matéria-prima. Consideramos 

isso uma intervenção no próprio espaço, baseada também em imposições, tendo em vista que “o 

espaço é formado de objetos. É o espaço que determina os objetos: o espaço visto como um conjunto 

de objetos organizados segundo uma lógica e utilizados (acionados) segundo uma lógica” (SANTOS, 

2004, p. 40, grifo do autor). Nesse sentido, é importante lembrar que 

 

Cada nova técnica amplia, por extensão ou por duplicação, o espaço humano aumentando a 

espessura do envoltório protetor ao redor da corporeidade, mas também contribuindo para 

eventualmente tornar as formas ‘protetoras’ mais importantes do que o protegido. (SODRÉ, 

2006, p. 97) 

 

É justamente esse elemento de dominação presente em sua personalidade que contribui para 

a intensificação dos conflitos com Ela. Na figura 4, encontram-se alguns exemplos de avanços 

territoriais do personagem em momentos simbólicos do filme, como aquele em que suas coisas 

derrubam as dela (quadro 1), o jogo praticado durante o banho jamais é vencido (quadro 2), a linha 

que antes dividia igualmente o galpão é deturpada (quadro 3) e o olhar lançado em profundidade não 

mais contempla, apenas vigia (quadro 4). 

 

Figura 4: transposições espaciais (concretas e simbólicas) ressaltam personalidade do Homem. 

 

Fonte: Streaming. Tempo dos frames, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito: 06’25”, 13’33”, 35’05”, 

43’41”. 
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Momentos assim remetem àquele, revelador, no qual Donato, interpretado por Felipe Rocha, 

pergunta o porquê da linha cor de laranja no galpão. “Pra dividir”, Ele responde, ao passo que Donato 

retruca perguntando por que o casal não optou por um tapume ou um pano, já que a ideia era dividir 

de verdade. “A graça é poder ver ela”, responde, por fim, o personagem de Bolzan. Aqui, mais um 

indício de sua necessidade de dominar, ainda que seja a partir de olhares lançados enquanto sua 

companheira ensaia para uma apresentação ou dança com amigos. É assim que o roteiro de Murat e 

Matias Mariane constrói as principais camadas de subjetividade d’Ele tendo como base sua relação 

com os espaços vistos em Pendular. 

 

3.2 Ela e o espaço 

A relação da personagem interpretada por Raquel Karro com o espaço no qual vive e trabalha 

não poderia ser mais oposta, como aponta a figura 5. Nela, há planos compostos segundo a ideia de 

amplitude, de fluidez, de liberdade de movimento (quadro 1). Porém, isso não acontece apenas porque 

sua profissão depende, sobretudo, de seu corpo e dos corpos de seus companheiros de dança: sua 

conduta em relação ao espaço também é outra.  

No filme, se Ele age sempre a partir de uma técnica que modifica segundo a força de seu corpo 

e de suas ferramentas, transgredindo limites previamente estipulados, Ela surge sempre em comunhão 

com seu entorno, chegando até mesmo a dançar com colunas (quadro 2), com o chão (quadro 3) e 

com cadeiras (quadro 4). Sua técnica se baseia principalmente nos espaços e objetos que podem ser 

impregnados pelos  movimentos do seu corpo, sendo traduzida por Murat e Soledad Rodriguez, 

diretora de fotografia do longa-metragem, como um constante preenchimento imaginário da metade 

que lhe cabe no galpão. 
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Figura 5: planos abertos, liberdade de movimento e comunhão com objetos e espaço caracterizam a Mulher. 

Fonte: Streaming. Tempo dos frames, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito: 08’29”, 15’43”, 16’14”, 

26’27”. 

 Percebemos, a partir das repetições analisadas, que a lógica criativa da personagem parte não 

da dominação do meio, como é o caso de seu companheiro, mas de sua plena adaptação ao que está 

à sua volta. Em termos subjetivos, Ela é representada pela forma fílmica como possuindo 

características inversas às dele, ao passo que sua relação com os objetos e com o espaço dizem muito 

não apenas sobre sua arte, mas também sobre a forma com que lida com adversidades.  

 

3.3 Eles e o espaço entre ambos 

Como visto, há no cerne do filme dois sistemas de subjetividades distintos buscando 

equilíbrio. Já discorremos sobre o equívoco do casal relacionado à divisão cartesiana do espaço 

alugado, atitude que não dá certo justamente por menosprezar as nuances afetivas debatidas até aqui. 

A partir de agora, abordaremos alguns dos momentos de colisão entre estes dois sistemas internos, 

nos interessando, sobretudo, a influência do espaço fílmico durante o processo. 

Segundo Marcondes Filho (2013), é no atrito, na tensão que a comunicação acontece. Dessa 

forma, os âmbitos subjetivos dos protagonistas de Pendular, tão distintos como são um do outro, 

mostram-se propícios para um novo processo de decomposição e de segmentação no qual seja 

evidenciado o desenrolar do relacionamento. Como, afinal, ambos agem e reagem diante dos conflitos 

que, pouco a pouco, tomam conta de seus dias?  
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Figura 6: Se ele contamina o espaço dela com seus objetos, ela o anula com o próprio corpo. 

 

Fonte: Streaming. Tempo dos frames, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito: 33’09”, 34’42”, 35’40”, 

35’51”. 

 

Na figura 6, um indício. À medida que Ele passa a interferir  no espaço d’Ela, os quadros nos 

quais a personagem de Karro é vista começam a ser contaminados pelos objetos do Homem (que, no 

início, mantinham-se apenas no fora de campo), sendo atravessado por eles, invadidos (imagens 1 e 

2). Da mesma forma, e quase como um aviso elaborado pela mise en scène de Murat, Ela é vista 

anulando com o próprio corpo a presença do companheiro, ao fundo, no quadro (imagens 3 e 4), de 

modo que não conseguimos mais vê-lo.  

Tendo em vista os elementos teóricos discutidos até aqui, e levando em conta que a dinâmica 

de corpos e espaços entrando em choque se mantém até o desfecho do longa,  é possível dizer que se 

trata de todo um processo comunicacional construído de maneira dialética, em puro movimento, por 

parte do filme. O que nos remete a Sodré (2006, p. 91), quando o autor afirma que "mediação é o ato 

originário de qualquer cognição, porque implica o trânsito ou a ‘comunicação' da propriedade de um 

elemento para outro, por meio de um terceiro termo”. Assim, Ele gera atrito – ou seja, se comunica – 

a partir dos objetos que espalha e com os quais transgride o acordo feito; já Ela responde a partir 

também de intervenções espaciais executadas pelo seu corpo, capaz de, como visto, se adaptar com 

mais facilidade ao mundo. Nos parece correto afirmar, portanto, que, em Pendular, o espaço atua 

enquanto mediador comunicacional, pairando entre ambos e evidenciando as distinções subjetivas do 

casal.  

Como forma de eliminar possíveis equívocos, cabe um retorno à teoria. Ao indicarem 

caminhos para uma análise fílmica consistente, Bordwell, Thompson e Smith (2017, p. 309) dizem 

1 
2 
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que “uma das formas de refinar nosso senso de função em relação a técnicas específicas adotadas por 

um filme é imaginar alternativas para elas, refletindo sobre quais diferenças resultariam disso” 

(Tradução nossa). Ora, é possível imaginar Pendular sem a presença do galpão, da fita crepe que o 

divide e dos objetos que se acumulam em seu interior? Concluímos que a resposta aqui é negativa, 

tendo em vista que a própria premissa do filme, responsável por dar início aos conflitos que 

movimentam a obra, parte justamente dos  elementos citados. 

Segundo Morin (2014, p. 224) “a fluidez que diferencia o cinema da linguagem das palavras 

o aproxima da música, já que os dois podem dispensar as palavras sem que seus efeitos se percam”. 

No caso de Pendular, é notável a aplicabilidade dessa ideia, já que o filme surge como uma longa 

conversa (discussão) conjugal traduzida durante a maior parte do tempo em imagens. Assim, a figura 

7 traz consigo dois momentos em que o silêncio impera e apenas as composições de Soledad 

Rodriguez são o bastante para ressaltar a que ponto chegaram os protagonistas em seus percalços 

afetivos. 

 

Figura 7: A comunicação estabelecida pelo casal culmina na revelação de elementos subjetivos responsáveis por 

isolá-los e oprimi-los, inclusive na imagem. 

 

Fonte: Streaming. Tempo dos frames, da esquerda para a direita: 92’05”, 92’23”. 

  

Se Pendular, até aqui, dialoga de maneira promissora com aquilo que Santos (2004), no início 

do artigo, afirmou serem partes fundamentais do espaço (como os objetos e as ações que o permeiam), 

resta ainda discorrer sobre a influência do elemento tempo no filme, sobre como ele contribui para 

ressaltar a função mediadora do galpão no que diz respeito ao processo comunicacional estabelecido 

por Ele e Ela. Iniciamos a busca por essa resposta ressaltando que 
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Em certo sentido, [as teorias] têm que levar em conta o tempo: afinal, a identidade de algo 

que existe durante um período de tempo, por exemplo uma pessoa, não é apenas identidade 

num tempo, mas também identidade através do tempo. (MATHEWS, 2006, p. 132) 

 

Ao decompormos a obra a partir deste enfoque, notamos em Pendular ao menos três 

abordagens mais evidentes sobre o tema, capazes, inclusive, de dialogarem entre si. São elas: 1) uma 

subtrama envolvendo um cabo de aço; 2) características estruturais do lugar que serve de locação 

principal para o longa; 3) objetos cenográficos que produzem sentido a partir das mensagens que 

carregam. Mesclados aos conflitos próprios da relação conjugal que serve de cerne ao longa-metragem, estes 

elementos ressaltam a importância de acontecimentos passados na vida o casal de protagonistas, intensificando 

situações dramáticas que contribuem para o rompimento da relação amorosa mantida por Ele e Ela durante o 

filme e reforçando a dinâmica entre espaços, tempo, corpos e afetos proposta pelo artigo. 

 

 

Figura 8: Quadros ressaltam o passado do galpão (e dos personagens) a partir de resíduos de sua história. 

 

Fonte: Streaming. Tempo dos frames, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito: 16’15”, 17’05”, 19’47”, 

20’08”. 

  

 No primeiro caso, um cabo de aço que sai do galpão e vai para o exterior do local (quadros 1 

e 2) chama a atenção da personagem de Karro. Intrigada, Ela descobre o envolvimento de seu 

companheiro com aquilo sem, contudo, ouvir dele uma explicação. Nesse momento, o passado, assim 

como o espaço, surge como elemento que reforça o atrito comunicacional presente em Pendular. Mas 

o longa-metragem vai além: na segunda e terceira abordagens, outros elementos relacionados aos 
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2 
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primórdios do lugar ganham destaque, como colunas de metal desgastadas pelos anos (quadro 3) e 

placas com avisos direcionados a funcionários que já não transitam por aqueles corredores (quadro 

4).  

Consideramos que o espaço “testemunha a realização da história, sendo, a um só tempo, 

passado, presente e futuro” (SANTOS, 2004, p. 156), ao passo que, sendo os sujeitos incorporados 

que somos, “nossas opções passadas estão ‘sedimentadas’ em nosso corpo, da mesma maneira que as 

modificações geológicas do passado formam agora parte da configuração da Terra tal como hoje a 

experimentamos” (MATTHEWS, 2006, 130). Desse modo, é a partir da mesma lógica discutida 

anteriormente, segundo a qual corpos e espaços se entrelaçam ao longo do filme, que o elemento 

tempo em Pendular é trabalhado, comprimindo linhas cronológicas distintas e produzindo sentido a 

partir da relação que os personagens mantêm com o galpão. 

 

Figura 9: Numa atitude que, simbólica, reafirma a relação espaço-corpos citada pelo artigo, Ele desfere um soco 

contra uma das colunas do galpão ao descobrir que Ela fez um aborto sem avisá-lo. 

Fonte: Streaming. Tempo dos frames, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito: 93’31”, 93’35”, 93’36”. 

 

Há no filme, portanto, uma associação entre o passado do lugar  ̶  que, como visto, está 

sedimentado em seu ‘corpo’  ̶  e a relação dos protagonistas. Nela, há segredos revelados  não só a 

partir da mediação do espaço dividido pelos dois, mas também a partir da intersubjetividade expressa 

em gestos e, principalmente, no silêncio de um e outro – dele, por conta do projeto envolvendo o cabo 

de aço; dela, por conta de um aborto (figura 9). Espaço e corpos, portanto, surgem análogos mais uma 

vez, estimulando processos comunicacionais que, ao contrário do que indicam estudos clássicos da 

área, não se desenvolvem a partir da ideia de consenso ou equilíbrio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda que fosse analisado à luz de abordagens pragmáticas de pesquisa, como aquelas 

advindas da escola norte-americana, por exemplo, o filme Pendular se mostraria muito distante da 
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ideia de incomunicabilidade sugerida pela imprensa na época de seu lançamento.Tem-se, afinal, toda 

uma dinâmica de corpos e espaços que emitem e recebem informações, num ciclo constante que 

revela, partilha, expõe e faz agir. 

Mas a questão é que pensar a comunicação a partir do filme de Júlia Murat é ater-se, 

principalmente, aos afetos, elementos historicamente ignorados pelos estudos em questão. Além 

disso, é pensar a dinâmica comunicacional não como um esforço que nasce e morre na busca por um 

consenso, por alguma forma de concordância entre as partes que a compõem, mas que tem em seu 

código genético o atrito, a tensão. Marcondes Filho (2013) dirá que a comunicação, inclusive, é capaz 

de transgressões, violações, sendo por isso que ela se encontra muito mais no campo extralinguístico 

do que no linguístico. 

Voltar a pensar em Pendular é confirmar isso. Afinal, Murat e sua equipe se utilizam da forma 

fílmica para criar composições visuais (e sonoras, que, vale dizer, merecem um estudo à parte) que 

dão aos diálogos posições secundárias, quase irrelevantes, tamanha é a expressividade que suas 

imagens apresentam. No artigo, buscamos justamente evidenciar essa riqueza estética fundamentada 

em conflitos, ao passo que nossa aposta em pensar a comunicação a partir da forma fílmica se mostrou 

promissora justamente pela desenvoltura da obra em tornar visível elementos que fazem parte do 

universo subjetivo do ser humano.  

Sem a pretensão de esgotar as nuances presentes no filme, tratamos Pendular a partir de 

apenas um de seus possíveis recortes, voltado, aqui, à influência do conceito de espaço em relação ao 

tema proposto. Valiosa discussão, permitiu também que percebêssemos a importância de diálogos 

com outros campos de estudo ao pensarmos a comunicação. Além da experiência proporcionada pelo 

estudo aprofundado de Pendular, é isso que pretendemos levar a posteriores pesquisas. 
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THE FILMIC SPACE AS A COMMUNICATIONAL MEDIATOR: AN ANALYSIS OF 

PENDULAR 
 

ABSTRACT 
 

The article has as its theme the link between space, communication and affectivity in contemporary 

Brazilian cinema. The objective here is to investigate the feature film Pendular (2017) according to 

the idea that the film space can act as a communicational mediator. Taking as reference a work 

centered on a conjugal crisis, the study also opens space for a discussion about epistemological efforts 

interested in the relation between logos and pathos, reason and passion, in Communication 

researches. From a qualitative point of view, the study has chosen the bibliographical survey and the 

filmic analysis as methodological instruments, dealing with the concepts of geographic space and 

film space. Then, the study decomposes and segments the selected object based, primarily, on three 

prisms: 1) how the female character, played by Raquel Karro, relates to the shed that serves as film 

location; 2) how the male character, played by Rodrigo Bolzan, relates to the place; 3) how both of 

them relate to that space, simultaneously. Knowing that the protagonists communicate through 

intersubjective relations sedimented in a conflicting dynamics built by spaces and bodies, we 

conclude that such dynamics is translated into images capable of producing and establishing specific 

meanings to their repetitions and variations, mostly through a subtle work of mise en scène. In 

addition the study refutes the idea that Pendular refers to subjects unable to communicate, as 

suggested by the press at the time of its launch. Therefore the article reinforces the pertinence of 

researches that are not satisfied with linear processes based only on information transfer or on the 

idea that communicating has some form of consensus as its essence. 

 

Keywords: Space. Communication. Affectivity. Cinema. Pendular.  
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GARI: HERÓIS DA RUA 

 

Aline Goulart Soares 1 

Angelita Pereira de Lima 2 

 

 

RESUMO 

Os trabalhadores da limpeza urbana, o gari, são o objeto de estudo deste trabalho de conclusão 

de curso (TCC). O trabalhador da limpeza urbana de Goiânia é um ser social, pois interage com outros 

seres humanos e ocupa o mesmo espaço. A Companhia de Urbanização de Goiânia é uma das 

empresas mais presentes no dia a dia dos moradores, por executar ações que interferem diretamente 

na qualidade de vida, e na sustentabilidade de Goiânia. O principal objetivo do trabalho é conhecer o 

processo de formação de identidade do trabalhador com a cidade de Goiânia no seu trabalho de 

percorrer, por anos, ruas e avenidas coletando o lixo, estabelecendo relações de amizade, 

redesenhando a cidade. O presente trabalho resulta de uma imersão realizada a fim de perceber seu 

olhar no mundo. Por meio de conversas e observação do dia a dia desses trabalhadores, tentamos 

capturar a cidade por seus passos. Catando métodos do jornalismo literário e da antropologia social 

buscamos conhecer as jornadas dos heróis da cidade. Este trabalho não se finda aqui, muito pelo 

contrário, as investigações contam a história de pessoas e constroem um elo entre o gari e a sociedade. 

Ao compartilhar esse vínculo, podemos buscar maneiras de fortalecer o herói da rua e fazer da sua 

vida um retrato representado de muitos outros heróis anônimos.  

 

Palavras-chave: jornalismo literário, jornada do herói, gari, Goiânia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Você conhece o/a gari da sua rua? Independente da resposta, sabemos que a cidade é repleta 

de personagens que caracterizam o modo de vida de uma sociedade. Basta olhar o comportamento 

das pessoas na coletividade para entender a vida pós-moderna. Estamos sempre com pressa, aturdidos 

nos problemas e nas tarefas do cotidiano. Porém, todos os dias, garis varrem nossas ruas e preservam 

nosso ambiente em tudo que existe. 
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Este trabalho consiste no relato da produção de sete perfis literários de garis da cidade de 

Goiânia. Pelo trabalho de campo, a observação do trabalho configura na participação de muitos 

trabalhadores em seu dia a dia de forma coletiva e atuante. Do primeiro cafezinho da manhã, da 

organização dos materiais que serão usados ao longo do dia até às 16h (neste horário os garis batem 

o ponto) o trabalho é desenvolvido pelo vínculo, afeto e empatia. Não existe compreensão do outro 

sem empatia, respeito e amor. Em meio ao caos da cidade, trânsito, chuva e buracos, um diálogo é 

construído para compreender o olhar do gari em relação ao mundo.  

Uma vez gari, sempre gari. E tudo se torna memória. Alguns dos perfilados já se aposentaram 

e, ao relembrarem o passado sua trajetória de trabalho, demonstram profundo respeito pela função do 

gari na sociedade. São 20, 30 anos limpando a cidade para que todos possam viver: estudar, trabalhar, 

comer e se divertir. O seu trabalho é dividido entre a varrição, os garis varrem as ruas com um carrinho 

e a coleta, os garis recolhem os sacos de lixo. A realização deste trabalho acadêmico é fruto da 

gratidão pelo árduo serviço que os garis fazem por Goiânia. Neste aspecto, os garis são considerados 

os heróis da rua. Eles são nossos heróis do dia a dia. 

 

Vida cotidiana 

Para Agnes Heller (2002), a vida cotidiana é constituída pelo próprio indivíduo e também pela 

sociedade por meio das objetivações que é a ação do sujeito sobre algum objeto, transformando-o 

para seu próprio uso e benefício. A palavra “cotidiano” vem do latim cotidie ou cotidiannus significa 

diário, dia a dia, comum, todos os dias. Habitualmente, utilizamos de instrumentos como a linguagem, 

produtos e costumes para sobreviver na nossa sociedade. Somos seres sociais dependentes uns dos 

outros, nossa individualidade é compreendida pela coletividade e seu contexto histórico, social, 

econômico e emocional. 

O espaço foi explorado e demarcado pelos primeiros seres humanos que viviam por meio da 

pesca, coleta e caça. Historicamente, a cidade sempre esteve lado a lado com o povo. Para Henri 

Lefebvre (1999) esse processo histórico culminou no surgimento do “fenômeno urbano” o que 

corresponde a uma ideologia que ele chama de “cidade política” no Império Romano, “cidade 

industrial” no período Renascentista e a “fase crítica” que é a concentração urbana provocada pelo 

êxodo rural. A cidade é transformada pela realidade urbana e tudo que nela vive: as ruas, os 

monumentos e a natureza. De acordo com Henri Lefebvre a rua não é só o lugar de circulação. 
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A rua? É o lugar (topia) do encontro, sem o qual não existem outros encontros possíveis nos 

lugares determinados (cafés, teatros, salas diversas). Esses lugares animam a rua e são 

favorecidos por sua animação, ou então não existem. Na rua, teatro espontâneo, torno-me 

espetáculo e espectador, às vezes ator. Nela efetua-se o movimento, a mistura sem os quais 

não há vida urbana, mas separação, segregação estipulada e imobilizada. (LEFEBVRE, 1999, 

p.29) 

 

Na perspectiva Helleriana por intermédio da família, o primeiro grupo social da qual 

participamos, o homem já nasce na cotidianidade, a linguagem maternal é sua primeira objetivação. 

Pela vivência o sujeito aprende os hábitos e valores das pessoas ao redor. Para José de Souza Martins 

(2000) a vida cotidiana tornou-se uma nova esperança da sociedade. Para ele o novo herói da vida é 

o homem comum focado no cotidiano. 

 

As transformações vão se dando na práxis social dos sujeitos, esse processo vai consolidando 

a possibilidade de expressão do ser, enquanto parte integrante, pertencente ao seu contexto. 

A identidade pessoal e seu fortalecimento passa por esta mediação com contexto, com os 

grupos onde cada um se faz pertencente. Na coletividade, na força do não ser apenas um, mas 

mais um com os demais, é que se dá a possibilidade das grandes alterações históricas da 

forma de viver dos sujeitos sociais. (SOUZA, 2002, p. 154) 

 

Em seus estudos, José Martins de Souza (2002) constrói uma relação do senso comum que é 

o conhecimento do homem gerado pelas próprias experiências e observações relacionado à vida 

cotidiana. Para ele, o senso comum é comum porque é conhecimento compartilhado entre os sujeitos 

da relação social, não há só o conhecimento em si, mas uma interação possuidora de significados. 

O presente artigo resulta da vivência e reflexão advindas da realização do trabalho de 

conclusão de curso que teve como objetivo a elaboração de um livro-reportagem de perfis de garis de 

Goiânia. Para realizar a escrita, foram adotados os procedimentos da produção textual em Jornalismo 

Literário que requer um processo de imersão na realidade pesquisada e a produção de processos de 

empatia entre jornalista e sujeitos da reportagem. No segundo semestre de 2018, foram realizadas 

diversas vivências nas ruas e nos locais de abrigo de garis em Goiânia, comprovando as teses de que 

os cidadãos comuns e “invisíveis” também são produtores de valores simbólicos e de conhecimento. 

Também são sujeitos da história. 
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HISTÓRIA DA COMURG 

 

Em 21 de outubro de 1974, foi criada pela Lei Municipal nº 4.915 A Companhia de 

Urbanização de Goiânia (Comurg). A empresa de economia mista, com capital majoritário da 

Prefeitura de Goiânia, foi instaurada com a finalidade legal de executar os serviços de limpeza 

urbana em forma de concessão e de realizar investimentos dos programas de equipamento urbano e 

de infraestrutura, estudos e projetos vinculados aos referidos programas e bem assim aplicar seus 

próprios recursos nas mesmas finalidades, ou em atividades relacionadas com o desenvolvimento 

urbano da cidade de Goiânia. 

A Comurg é uma das empresas mais presentes no dia a dia dos moradores, por executar ações 

que interferem diretamente na qualidade de vida e na sustentabilidade de Goiânia. A Companhia é 

responsável pela limpeza, jardinagem, coleta de lixo, iluminação pública, construção e manutenção 

de praças. De 1979 e 1983, a sede da empresa ficava localizada na Praça do Avião, no Setor Aeroporto 

(administração) e Vila Santa Helena (área técnica). Há aproximadamente 50 anos, a empresa está 

situada na Avenida Nazareno Roriz, 1.122, Vila Aurora. Na empresa trabalham cerca de 8000 

funcionários, dentre eles está a categoria “gari” dividida entre os serviços de coleta e varrição. 

 

Coleta de lixo 

A coleta de lixo é desenvolvida por vários sistemas operacionais de responsabilidade local do 

município, e representa um significativo trabalho para a sociedade, bem como para as questões de 

saneamento básico de uma cidade (MADRUGA, 2002 apud COELHO). Assim, a limpeza pública 

representa um ponto de enorme importância para a conservação do meio, sendo responsável pelas 

atividades que permitem o adequado estado de limpeza de uma cidade e da região que a rodeia 

(FRANÇA; RUARO, 2009 apud COELHO). 

No Brasil o serviço de limpeza urbana iniciou em 1885, no Rio de Janeiro, com o empresário 

francês Aleixo Gary, daí vem o termo “gari”. O Serviço público de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos é definido pela Lei 11.445/207. A limpeza pública ou urbana refere-se a um conjunto 

de atividades de competência das administrações municipais destinadas à preservação da saúde 

pública e bem estar comum da população, sendo essa limpeza executada nos logradouros da cidade. 
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A limpeza das ruas é de interesse comunitário e deve ser tratada priorizando o aspecto coletivo em 

relação ao individual, respeitando-se os anseios da maioria dos cidadãos. Os aspectos estéticos 

associados à limpeza de logradouros públicos são fortes colaboradores nas políticas de incremento da 

imagem das cidades (MONTEIRO et al., 2001 apud COELHO). 

        Apesar de observar a atividade do coletor de lixo, ignoramos o importante papel do cidadão 

nesse contexto. Afinal, todo cidadão é produtor de lixo. Assim, o tipo de lixo produzido, as formas 

de acondicionamento e a sua disposição para a coleta guardam uma relação direta com cada indivíduo 

(MADRUGA, 2002 apud COELHO) e com os modos de vida. Como diz um velho ditado: “se queres 

conhecer alguém, conheças o lixo que esse alguém produz”, ou seja, o lixo revela mais do que é 

consumido, revela elementos da personalidade de quem o produz e descarta. O trabalhador da limpeza 

urbana de Goiânia é um ser social, interage com outros seres humanos, ocupa o mesmo espaço e é 

um profundo conhecedor das humanidades dos outros. A partir do seu cotidiano, o trabalhador 

vivencia relações sociais no espaço-tempo e cria interações que caracteriza seu modo de vida e 

trabalho, ou seja, aquilo que o trabalhador faz parte daquilo que ele é em sua essência como ser 

humano. Enfim, ele cria uma narrativa da cidade e para a cidade. 

 

Heróis e heroínas 

A sociologia do século XIX descobriu o homem como criatura de uma sociedade em crise, 

que, segundo José de Souza Martins (2002), está dominada pela ilimitada reprodução do capital e da 

inesgotável força de coação do poder do Estado. Na pós-modernidade, onde as relações de poder são 

baseadas na posse, a teoria de que os homens fazem sua própria História, mas não a fazem como 

querem e sim sob as circunstâncias que encontram, legadas e transmitidas pelo passado (MARX 1961 

apud SOUZA) se vê como um desafio para a pesquisa. É preciso buscar as raízes da cidade 

fragmentada de personagens descendentes do rural, os garis, em muitos aspectos, são pessoas que 

migraram para outras cidades em busca de melhores oportunidades de trabalho. 

 

 A História, isto é, a criação social, se cumpre na práxis que emancipa o homem dessas 

limitações e dessa pobreza. Ela não é simplesmente, nem principalmente, produto dos 

automatismos e do progresso técnico promovidos pelo desenvolvimento das forças 

produtivas. A criação social depende de que o homem se aproprie de seu destino, de algum 

modo, ainda que limitado, segundo as possibilidades do momento histórico. O homem se 

produz na História, produzindo sua sociedade, suas relações sociais, insurgindo-se contra os 

poderes que o subjugam: a dominação e o cerceamento políticos, a pobreza, os bloqueios no 
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acesso às grandes inovações culturais referidas à universalidade do gênero humano. 

(SOUZA, 2002, p. 163) 

Afinal, como é a vida cotidiana do trabalhador da limpeza urbana de Goiânia? O cotidiano 

desse trabalhador precisa ser estudado a partir de suas várias vivências. Inúmeras são as interações 

do gari, ele participa da transformação da realidade urbana, compartilha conhecimento na relação 

social, interpreta, ele mesmo, os monumentos de Goiânia e sua história. O gari é o trabalhador central 

da realidade urbana, da vida cotidiana e das diferentes interações dos sujeitos na cidade. E é também 

o personagem desse estudo. 

         Para José de Souza Martins (2002) os estudos sobre os trabalhadores brasileiros são poucos e 

insuficientes. Para ele: 

 

Minha impressão é a de que o interesse pela história das classes trabalhadoras tende a 

diminuir ou, ao menos, não tende a se ampliar, o que é uma pena. Como se essa história já 

tivesse sido completa e objetivamente reconstituída e já não houvesse nenhum mistério a 

desvendar. Pois há muitos aspectos antropológicos e sociológicos da história dessas classes 

que têm sido completamente ignorados pelos historiadores. (SOUZA, p.130, 2002) 

 

 É preciso narrar às próximas gerações a história dos trabalhadores da limpeza de Goiânia e, quem 

sabe, motivar outros pesquisadores a estudar a categoria dos coletores, suas experiências, o sentido 

do seu dia a dia e do trabalho. Essa narrativa do cotidiano do gari faz parte da memória da cidade e 

da memória do próprio trabalhador numa tentativa de compreender a sua realidade e dar mais um 

sentido à sua vida. 

 

Ruar na perspectiva literária 

No caminho do trabalho o gari passa por vários obstáculos: o carrinho estraga e é preciso 

arrumar logo, a chuva piora a situação dos buracos nas ruas, o sol a partir das oito horas já começa a 

castigar, os carros andam em alta velocidade tornando o trabalho perigoso. Segundo Joseph Campbell 

o herói é aquele que deve sobreviver à sucessão de provas. A aventura-mito do gari é chegar ao final 

do dia com sacos cheios de lixo arrumados para a coleta conduzir para o devido lugar. Suas provas 

são os acontecimentos comuns que perpassa o espaço da cidade. Pensar na forma como os garis 

trabalham está relacionado com a forma que contamos uma história. Para Joseph Campbell: 
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Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, os mitos 

humanos têm florescido; da mesma forma, esses mitos têm sido a viva inspiração de todos 

os demais produtos possíveis das atividades do corpo a da mente humanos. O herói é o 

homem da submissão autoconquistada. Mas submissão a quê? Eis precisamente o enigma 

que hoje temos de colocar diante de nós mesmos. Eis o enigma cuja solução, em toda parte, 

constitui a virtude primária e a façanha histórica do herói. (CAMPBELL, 1999, p.26) 

 

A escolha de produção textual do trabalho foi a escrita de perfis jornalísticos literários. Para 

Sergio Vilas Boas (2003) as principais características de um perfil literário combinam memória, 

conhecimento, imaginação, síntese e sentimento. Por isso, o processo criativo é multidimensional. 

Para fazer sentido em um processo de investigação existe a necessidade de imersão na história do 

outro. O jornalismo literário busca, ao contar uma história, compreender a narrativa de uma pessoa 

em seu espaço-tempo de forma a emergir daí um significado da sua própria realidade. Segundo Sergio 

Vilas Boas: 

 

Os perfis cumprem um papel importante que é exatamente gerar empatias. Empatia é a 

preocupação com a experiência do outro, a tendência a tentar sentir o que sentiria se estivesse 

nas mesmas situações e circunstâncias experimentadas pelo personagem. Significa 

compartilhar as alegrias e tristezas de seu semelhante, imaginar situações do ponto de vista 

do interlocutor. Acredito que a empatia facilita o autoconhecimento (de quem escreve e de 

quem lê). (VILAS BOAS, 2003, p. 14) 

 

O mais importante do perfil é o perfilado. O personagem na sua mais genuína humanidade é 

o elo que conduz a narrativa para o caminho que se quer ir. Segundo Sergio Vilas Boas (2003) a 

experiência humana é nossa principal orientação na redação do perfil. Nós, jornalistas, precisamos 

nos envolver com a arte e capturar o que ela tem de melhor, principalmente a literatura e as técnicas 

narrativas. A partir disso estabelecer conexões comuns a todos nós. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa fundamental é o primeiro passo no processo de construção desse trabalho. 

Investigar a bibliografia e o que foi estudado sobre os trabalhadores em geral favorece a pesquisa 

inicial. A partir do estudo do cotidiano do trabalhador modulado por teóricos da sociologia é possível 

conduzir a pesquisa para um resultado satisfatório. Para Santaella (2001)  as pesquisas teóricas têm 

por função preencher lacunas no conhecimento, desvendar e construir quadros de referência.  
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Ao acompanhar o dia de trabalho dos perfilados, foi possível descrever as interações 

psicossociais que os trabalhadores fazem com tudo ao redor: os carros estacionados na rua, o lixo que 

as pessoas jogam no chão, a velocidade com que os fatos acontecem, acidentes, encontros e 

desencontros. Ao “flanar” junto com os garis foi possível observar detalhes e alterar a percepção da 

cidade de Goiânia, dos espaços constituídos de atalhos, lotes baldios e becos. Há uma cidade 

específica que é percorrida pelos coletores, conforme é possível perceber o perfil a seguir. 

 

Os blocos amarelos 

O carrinho verde floresta da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) é conduzido 

por David Belarmino de Morais, 54 anos, um homem negro de 1,60 de altura, magro, com os ossos 

da clavícula aparentes. Nos ombros, David carrega sozinho os sentimentos, emoções e devaneios de 

uma vida sonhadora, por isso, parece ser bem mais velho. O tempo passou, ele viveu muito, trabalhou 

durante 20 anos como gari e envelheceu. Agora, coleta e põe no carrinho os planos de uma vida. 

Quem sabe um dia ele aposenta para dar mais vida as rugas que tem.  

A frente dele, Edson Santos de Oliveira, 54 anos, com a vassoura na mão, tem uma agilidade 

e rapidez de dar cansaço aos mais preguiçosos. Usou os braços em todas as profissões exercidas pelo 

ser humano: pintor, pedreiro, marceneiro, carpinteiro, auxiliar de produção, cozinheiro, servente, 

serviços gerais. Se tivesse estudado tinha uma profissão só. Nesta cidade de caminhos laranjas 

trabalhar em equipe é condição de trabalho bem feito. O condutor do carrinho depende do varredor 

para varrer e fazer o montinho de folhas de logo após colocar tudo no saco de lixo. De monte em 

monte o dia se faz inteiro. Na avenida da vida David não tem pressa e Edson não perde tempo.  

Neste dia, Edson e David trabalharam juntos: é preciso varrer para depois coletar. Partindo da 

rua recife passaram numa rotatória pequenina e com seis ruas em volta, é um trieiro de passagens. A 

cidade rememora o campo de um jeito moderno. Os lotes baldios revelam um lugar que um dia já foi 

mato. Entre avenidas, comércios, fios elétricos e gente a cidade se movimenta em muitos sentidos: 

circular, da esquerda para a direita, pela seta que poucos usam e acelerando. Pela escala de trabalho, 

eles começam a varrer a partir da avenida solar que contorna a praça do violeiro. Cem metros depois 

inicia a principal atividade do dia: a Avenida Goiás. Cada gari trabalha caminhando cerca de mil e 

seiscentos metros por dia. 
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Mas David é muito inquieto, a cada montinho de folhas, papel ou plástico que algum gari 

varreu naquela rua, ele para o carrinho e pega o lixo. Por várias vezes Edson volta e chama o colega 

“Bora David, vamo logo”. David responde desentendido e ri. David não tem dentes, mas ri com uma 

desenvoltura de comercial de fim de ano. Sua risada possui muitos tons, a cada palavra um riso 

sensível, ora alegre, ora tímido, mas sempre com bom humor. Não parece trabalho apenas um 

passatempo. Os passos largos vão de encontro ao movimento do trânsito. Precisa ser muito habilidoso 

para conduzir o carrinho que pesa dez quilos de metal verde. 

David diz muitas palavras com o sorriso. Ele sempre sorri, mas com vários tons diferentes. O 

conversador Edson quebra o silêncio-sorriso de David. Os dois são uma dupla perfeita. Em fila 

indiana passamos por um trieirinho no meio de cento e cinquenta metros quadrados, não tinha uma 

casa ali, o lugar lembra o começo da ocupação de Goiânia, comércios, agências dos Correios, bancos 

e lotes sem casas. De repente, David para o carrinho e pega com as mãos um jornal, dobra o papel e 

coloca no bolso. Ele coleciona palavras cruzadas, quando acha um jornal daqui no chão, logo procura 

a página 7 e abre um sorriso quando encontra ela vazia.  

Somos constituídos pelo tempo e ambiente, o que está em nós vive para além do espaço-

tempo. E ao andar por essas ruas, pensei em como os lugares nos moldam, fazemos parte do espaço, 

como se fôssemos uma vitrine, de tanto ir e vir. Pergunto para os dois se eles gostam do trabalho, mas 

acho que fiz a pergunta errada, gostar de um lugar não é requisito para fazer parte dele. A cidade e o 

gari são indivisíveis. David responde que não tem muito o que escolher, ele gosta de qualquer 

maneira, e sempre fala intercalando palavras e sorrisos. Edson diz que gosta porque o trabalho paga 

suas contas, mas ele não quer ficar ali para sempre, tem muitos sonhos para o futuro, ele tem orgulho 

do trabalho, acredita ser muito importante a limpeza da cidade, lugar que não acumula lixo é mais 

saudável. 

 

David, o marceneiro 

David sabe que não consegue resolver todos os problemas do mundo. Quem dera se aquele 

aperto no coração, uma dificuldade financeira ou desavença com colega de trabalho pudesse ser 

resolvido com a mesma facilidade que o gari pega o lixo do chão. Mas não foi sempre assim. Todos 

ali tiveram que aprender o trabalho e acostumar com o peso do carrinho, o melhor jeito de manusear 

a vassoura e a melhor maneira de trabalhar em equipe. Quando dá, David vai para casa da irmã e fica 
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lá por dias, não importa com faltas, estar do lado das pessoas que ama é muito mais importante. Os 

garis são os profissionais da rua, deixam ela limpa e fazem o possível para tornar a cidade mais bonita. 

Entretanto, a busca da felicidade parece ser o objetivo mais singelo. 

David nasceu em Jaraguá, no centro goiano, trabalhou na roça toda a infância e uma parte da 

vida adulta, não tem filhos e nem é casado, mas tem uma namorada que vê de vez em quando. Da 

terra trabalhada para plantação, ele lembra das sementes marrons minúsculas de feijão, linhaças, e os 

troncos de árvores tortas do cerrado. Gostaria de saber um dia como as árvores viram seus ramos até 

o chão, como se tivessem tentando voltar para a terra. David não gosta de verbalizar, seu sorriso é 

seu principal meio de comunicação. Tranquilo, ele resolver os problemas do mundo, o lixo que ficou 

para trás ele volta para apanhar, uma caminhada que duraria cinco minutos com ele dura quinze e 

com várias pausas.  

Na Avenida Goiás as árvores desapareceram, ficaram para os postes e a fachada dos comércios 

a incumbêmcia de ser sombra. É neste momento que percebo a necessidade do protetor solar, os 

uniformes de tecido grosso, o boné com abas nas laterais até o ombro. O encargo humano de ficar em 

baixo do sol escaldante do cerrado é trabalho para heróis. As ferramentas de trabalho são suas armas 

e cada dia que passa vivo e feliz é uma batalha vencida para o gari. Uma lágrima desce no rosto em 

direção a boca, ninguém percebe porque estou suada há muito tempo, o gosto salgado me faz lembrar 

que eu não levei água para a caminhada. Estou com sede e com orgulho. Meu percurso até aqui é 

fruto das experiências que vivi, do aprendizado e do que, eventualmente, ensinei. Este texto é escrito 

com gratidão. 

Na infância, David queria ser marceneiro, fazer móveis de madeira, como cadeiras, mesas e 

armários. É o único gari que conheci que sonhava com uma profissão sem um curso superior. É só 

fazer um curso especializado na área, mas David é muito sossegado, não está interessado em fazer 

esse curso agora. Longe dali, na realidade do dia a dia, David percebe que sua mini vassoura está com 

o cabo frouxo e se apressa para garagem para consertar, avisa Edson que fica sozinho varrendo até o 

colega chegar. No caminho, David compra um cigarro no bar do seu João. O estabelecimento fica no 

meio de duas enormes mangueiras na calçada, as únicas identificações do lugar são as cadeiras azuis 

marcadas com nome de cerveja. 

Na intersecção com a obra do BRT, o conforto se esvai, o verde não existe mais, as barreiras 

de pedra amarela indicam o trabalho que está sendo feito há muitos anos. O asfalto está tão quente 
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que faz ondas de calor. Ao leste os coqueiros ainda resistem na avenida principal, mas o trabalho que 

os dois garis fazem será para o lado oeste, em direção ao shopping Passeio das Águas. Aos poucos o 

verde sai e os carros, barulhos, lixo e folhas invadem a paisagem urbana. Os caminhões da prefeitura 

trafegam no canteiro como se fossem uma cidade a parte. Assim como os garis, os homens de cinza 

são heróis construindo um projeto de acessibilidade do transporte público. 

 

Edson, o administrador 

Enquanto David passeia pela cidade, um passo após o outro, Edson faz uma trajetória, para 

ele o trabalho de gari é uma ponte. Quando criança, temos muitos sonhos para realizar, a medida que 

crescemos estes sonhos começam a se tornar impossíveis pelas circunstâncias, a pobreza nos mostra 

a necessidade de trabalhar para garantir o que comer no fim do dia. Edson tem a mesma idade de 

David, mas sem marcas de expressão visíveis parece ser mais novo. De todas as profissões que já 

teve a de gari é a que dura mais tempo. Tem seis anos de Comurg. Mas seu sonho que ainda quer 

realizar é um curso de administração. Edson quer muito entrar numa faculdade, mas sente que não 

tem apoio, inclusive da empresa. As pessoas acreditam que gari não gosta de estudar, não quer 

estudar, porém Edson é um exemplo contrário. As mãos que varrem são as mesmas que empunham 

um livro. 

 

HERO'S JOURNEY GARI 

 

ABSTRACT 

 

The urban cleaning worker, the gari, is the object of study of this course completion work (CBT). The 

urban cleaning worker of Goiânia is a social being because it interacts with other human beings and 

occupies the same space. The Urbanization Company of Goiânia is one of the companies most present 

in the daily life of the residents, for performing actions that directly interfere in the quality of life, 

and in the sustainability of Goiânia. The main objective of the work is to identify the process of 

formation of similarity of the worker with the city of Goiânia throughout history. And go through, 

for years, streets, work and experiences. In order to understand the transformation of the city and 

people. Through conversation, observing the day-to-day of these workers, we try to understand their 

gaze in the world. Gathering methods of literary journalism and social anthropology we seek to know 

the journeys of the heroes of the city. This work does not end here, quite the contrary, investigations 

tell the story of people and build a link between the gari and society. By sharing this bond, we can 

look for ways to strengthen the street hero and make of his life a portrayed picture of many other 

anonymous heroes. 
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ABUSOS E SUPERAÇÕES: PERFIS DE MULHERES QUE SOFRERAM COM 

RELACIONAMENTOS ABUSIVOS 

 

Angelita Pereira de Lima1 

Letícia Assis Michalczyk Rocha2 

 

 

RESUMO  

O presente artigo é resultado de uma pesquisa jornalística para elaboração do trabalho de 

conclusão de curso, e está inserida no contexto dos estudos de violência contra a mulher. O produto 

resultante dessa pesquisa é um livro reportagem com perfis de mulheres que sofreram com 

relacionamentos abusivos utilizando técnicas do Jornalismo Literário. O estudo expressa um olhar 

diferenciado sobre as estatísticas pré-estabelecidas por trabalhar o jornalismo em conjunto com a 

literatura, o que aproxima a interpretação do leitor ao cenário da realidade das vítimas por se inserir 

diretamente em suas histórias desmistificando a agressão em relacionamentos e auxiliando na 

compreensão da ocorrência cotidiana de abusos em relações, incentivando a busca e a análise das 

raízes deste problema. O objetivo do projeto experimental é aumentar o campo de discussão nos 

estudos de gênero, oferecendo compreensão da realidade das relações abusivas e de seus processos 

de superação da violência sofrida, ligando suas histórias à conjuntura nacional. Este artigo expressa 

o processo de realização do produto final do projeto experimental, expondo as etapas de estudo, 

contextualização, seleção de fontes e produção de material a partir de entrevistas de profundidade. 

Ainda, este trabalho aponta um referencial teórico jornalístico que compreende a ideia de que o 

jornalismo constitui-se um espectro comunicacional da sociedade, o que expressa necessidade de 

estudo e discussão acerca do papel desempenhado pelos jornalistas ao trabalharem com um tema tão 

delicado, porém, tão corriqueiro. 

 

Palavras-chave: Violência de gênero. Relacionamentos abusivos. Jornalismo Literário.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo são apresentados os resultados de pesquisa realizada para elaboração do trabalho 

de conclusão de curso em Jornalismo, no segundo semestre de 2018, a partir de uma imersão na 

                                                           
1 Orientadora do artigo. Professora de Jornalismo e diretora da Faculdade de Informação e Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás. E-mail: angelitalimaufg@gmail.com 
2 Graduanda em Comunicação Social – Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás. E-mail: 

leticiamichalczyk@gmail.com 
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realidade de cinco mulheres que tiveram relacionamentos abusivos, com o objetivo de construir de 

perfis jornalísticos reunidos em um livro-reportagem. As mulheres entrevistadas tem em comum o 

fato de participarem de rede sociais criadas para contribuir na superação de relacionamentos abusivos. 

A violência contra a mulher é recorrente. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 

uma a cada três mulheres ao redor do mundo é vítima de violência física e/ou verbal3. No Brasil, a 

cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal, segundo os Relógios da 

Violência, do Instituto Maria da Penha4. Estes números estão diretamente ligados ao quadro da 

violência em relacionamentos íntimos. O Instituto Patrícia Galvão realizou, em 2014, uma pesquisa, 

em conjunto com o Data Popular, que constatou que três a cada cinco mulheres brasileiras jovens já 

sofreram alguma violência em relacionamentos5.  

Os casos de violência em relações afetivas caracterizam os envolvimentos como 

relacionamentos abusivos. Estes abrangem relatos de todos os tipos de agressão, sendo estas 

qualificadas nos principais tipos: violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial, todos 

apontados como formas de violência contra a mulher na Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006. 

Após a produção de uma reportagem 6  sobre a temática, em 2016, que apontou para a 

necessidade de mais bibliografia sobre o assunto, surgiu a ideia realizar este trabalho. A elaboração 

de um projeto experimental com essa temática se deu com o objetivo de qualificar a discussão no 

campo dos estudos de gênero, buscando aumentar o espaço de compreensão da realidade das vítimas 

de relações abusivas, assim como esboçar seus processos de superação da violência sofrida. Numa 

perspectiva de abordagem diferente daquela baseada nas estatísticas já estabelecidas, procuramos 

trabalhar a comunicação e literatura para criar empatias e levar o leitor à compreensão sensível do 

cenário da realidade vivida pelas vítimas e, principalmente, da superação. 

Os perfis jornalísticos desmistificam a violência em relacionamentos íntimos e evidencia, na 

ocorrência cotidiana de abusos por parte de parceiros e ex-parceiros, certo padrão de comportamento 

                                                           
3 Dado extraído de página informativa das Nações Unidas sobre números da violência contra a mulher ao redor do 

mundo, em inglês. Disponível em: <https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/Ch6_VaW_info.pdf>.  
4 Dado extraído do portal Relógios da Violência, alimentado pelos Institudo Maria da Penha. Disponível em: 

https://www.relogiosdaviolencia.com.br/#  
5 Dado extraído da pesquisa do Instituto Patrícia Galvão em parceria com o Data Popular. Disponível em: < 

https://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2014/12/pesquisaAVON-violencia-jovens_versao02-12-

2014.pdf>  
6 Reportagem Abusos Silenciosos, produzida pela autora deste artigo, disponível em: 

<https://lilithiando.wordpress.com/2016/04/08/abusos-silenciosos/> 

https://www.relogiosdaviolencia.com.br/
https://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2014/12/pesquisaAVON-violencia-jovens_versao02-12-2014.pdf
https://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2014/12/pesquisaAVON-violencia-jovens_versao02-12-2014.pdf
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dos agressores, incitando o debate e a análise do que alimenta a conjuntura que normaliza situações 

de violência contra a mulher. A escolha do Jornalismo Literário para abordar a complexidade de tal 

tema de forma sensível e íntima abre espaço para o debate acerca do papel do jornalista nos contextos 

de violência de gênero. Por isso, tal escolha se deu após um estudo do referencial teórico jornalístico 

que compreende o jornalista como espectro comunicacional da sociedade em tais contextos, o que 

leva à necessidade de discussão acerca de como o jornalista deve desempenhar seu papel e sua função 

social ao lidar com um tema tão delicado, porém, cotidiano. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O projeto experimental relatado no presente artigo constitui-se no processo composição de 

um livro-reportagem de perfis de mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. A elaboração deste 

produto aconteceu em etapas, que se deram por estudo metodológico, delimitação de campo de 

investigação, pesquisas quantitativas e qualitativas, construção de roteiro e execução de entrevistas 

de profundidade para realização dos perfis e conclusão da produção. 

 

2.1. Metodologia 

A análise metodológica para fins da elaboração do referido projeto experimental teve início 

em 2016, com a produção da reportagem intitulada Abusos Silenciosos, produzida para a disciplina 

de Produção de Texto Jornalístico II, na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade 

Federal de Goiás. Nesse texto foi apresentado o conceito de relacionamentos abusivos e, para sua 

elaboração, fez-se necessária uma pesquisa acerca do tema exposto. Tal pesquisa apontou para uma 

escassez de discussão e bibliografia. 

Portanto, compor e expandir o campo de discussão sobre relacionamentos abusivos se mostrou 

uma necessidade. Entender as raízes da violência de gênero e o modus operandi dos relacionamentos 

abusivos foi passo fundamental para a caminhada de escrita a respeito desta realidade. A violência, 

historicamente arraigada à sociedade, traça percurso conjunto às questões de gênero e patriarcado. 

Segundo Saffioti (2015, p. 47), a violência contra a mulher está ligada à violência de gênero, e gênero 

diz respeito a uma categoria histórica. 
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A violência contra a mulher apresenta características específicas. Uma das mais 

relevantes é sua rotinização (Saffioti, 1997c), que contribui, tremendamente, para a 

codependência e o estabelecimento da relação fixada. Rigorosamente, a relação 

violenta se constitui em verdadeira prisão. Neste sentido, o próprio gênero acaba 

por se revelar uma camisa de força: o homem deve agredir, porque o macho deve 

dominar a qualquer custo; e a mulher deve suportar agressões de toda ordem, porque 

seu destino assim o determina. (SAFFIOTI, 2015, p. 90) 

 

A prisão, ou camisa de força, é consequência evidente da sociedade patriarcal, uma vez que 

os problemas gênero e patriarcado, que desvalorizam as mulheres, estão diretamente ligados. O 

patriarcado é o regime de dominação-exploração das mulheres pelos homens (Saffioti, 2015, p. 47) e 

a compreensão de sua sistematização é necessária para compreender a sistematização da violência 

contra a mulher. 

 

Sistematizando e sintetizando o acima exposto, [o nome patriarcado se mantém] 

porque: 1 – não se trata de uma relação privada, mas civil; 2 – dá direitos sexuais aos 

homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição [...]; 3 – configura um tipo 

hierárquico de relação, que invade todos os espaços da sociedade; 4 – tem uma base 

material; 5 – corporifica-se; 6 – representa uma estrutura de poder baseada tanto na 

ideologia quando na violência. (SAFFIOTI, 2015, p. 60) 

 

As principais estruturas de manutenção dos altos índices de violência contra a mulher estão 

compreendidas nas relações de gênero e patriarcado. Ao escrever na perspectiva de abordagem das 

relações abusivas, é necessário pontuar que tais relações estão inseridas num quadro que compõe a 

violência contra a mulher como um todo. 

A partir deste quadro, é necessário compreender também o espaço ocupado pelo jornalismo, 

em que o papel do jornalista se apresenta como o de um espectro comunicacional da sociedade. 

Acerca do debate deste espectro, o encontro do jornalismo com a literatura traça novas formas de 

escrita e expande o campo de possiblidades de desenvolvimento da função profissional e social do 

jornalista. 

 

O livro-reportagem consegue penetrar neste espaço confluente que permeia o 

encontro entre literatura e jornalismo. Ele é o resultado mais intenso dessa híbrida 

ligação. Sem medos ou receios, a reportagem em forma de livro informa, aprofunda 

e dinamiza a leitura, não provocando qualquer dano ao caráter jornalístico e 

interpretativo a que se propõe. Este embarca num objeto ficcional, mas consegue 

manter sua predisposição verossímil e entrelaçada à realidade dos acontecimentos. 

Aproveita, assim, da literatura sua variedade criativa e possibilidades de se contar 
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uma história, mas, mantém, do jornalismo, sua ação prática e deliberada pela 

narrativa real do conjunto em que está inserido. (OLIVEIRA, 2006, p. 13) 

 

O livro-reportagem foi considerado uma plataforma de escrita condizente com a delicadeza e 

a seriedade do tema, por trata-lo de forma igualmente sensível e verdadeira. Seja por medo, vergonha 

ou traumas causados ao psicológico, as vítimas de violência raramente estão dispostas a publicizar 

suas histórias. Portanto, o comunicador com interesse em se inserir na realidade destas, deve procurar 

formas de abordagem que fujam do convencional e abarquem a complexidade dos quadros de 

violência. 

Na disciplina de Jornalismo Literário, cursada na Faculdade de Informação de Comunicação 

da Universidade Federal de Goiás, foi apresentado espaço para apuração jornalística em conjunto 

com a imersão literária, expondo, assim, um caminho para investigar as relações abusivas para além 

das estatísticas pontuais. A elaboração de um perfil literário da administradora de um grupo virtual 

de ajuda a mulheres em situação de violência, Francine Flor, foi o pontapé inicial para o processo de 

produção de um livro-reportagem sobre o assunto. 

O formato permite não só a exposição detalhada como a exploração da situação com diferentes 

níveis de imersão. Após compreender os contextos da violência contra a mulher e explorar a 

abordagem jornalística do tema, o trabalho de profundidade oferecido na elaboração do livro-

reportagem oferece, também, espaço para observar e discutir as problemáticas expostas assim como 

as inquietações levantadas ao longo do processo. 

 

2.2. Investigação 

Após o estudo do referencial teórico e das abordagens metodológicas, o passo seguinte foi 

composto pela delimitação do campo de investigação da pesquisa escolhida para ser trabalhada. Uma 

vez que o abuso está inserido em todas as estruturas sociais, escolher um ponto de partida para a 

investigação é crucial para que esta funcione. 

Encontrar mulheres dispostas relatarem suas histórias de violência violência em 

relacionamentos não é tarefa fácil. Por isso, foi necessário demarcar um grupo de estudo principal. 

Neste caso, dois critérios foram fundamentais: entrevistar apenas mulheres que já superaram os 
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relacionamentos abusivos e que tenham tornado pública essa superação. Por isso, os grupos fechados 

foram o melhor caminho para encontrar essas mulheres. Independente do espaço demarcado, respeitar 

os limites éticos e buscar por uma interseccionalidade de fontes é indispensável. 

 

A violência contra as mulheres constitui-se em uma das principais formas de violação 

dos seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à 

integridade física. [...] Enquanto os homens tendem a ser vítimas de uma violência 

predominantemente praticada no espaço público, as mulheres sofrem cotidianamente 

com um fenômeno que se manifesta dentro de seus próprios lares, na grande parte 

das vezes praticado por seus companheiros e familiares. A violência contra as 

mulheres em todas as suas formas é um fenômeno que atinge mulheres de diferentes 

classes sociais, origens, idades, regiões, estados civis, escolaridade, raças e até 

mesmo a orientação sexual. Faz-se necessário, portanto, que o Estado brasileiro adote 

políticas públicas, acessíveis a todas as mulheres, que englobem as diferentes 

modalidades pelas quais a violência se expressa. (BRASIL, 2011, p. 11) 

 

A interseccionalidade de mulheres é constatada pelo fato de que os relacionamentos abusivos 

ocorrem em todas as camadas sociais e afeta todas as mulheres, ainda que de formas diferentes, 

independente de idade, cor, religião ou classe social. Por isso, a busca por fontes partiu da busca por 

espaços em que fosse possível capturar a diversidade de classe, raça/etnia, sexualidade e geração. 

Na elaboração do perfil literário de Fran Flor, administradora de um grupo virtual de apoio a 

mulheres em situação de violência, percebeu-se a inserção dos relatos de vítimas de relacionamentos 

abusivos no meio virtual e, consequentemente, de como as vítimas encontram ajuda e se ajudam neste 

espaço. 

Por isso, o texto sobre Fran Flor foi responsável pela escolha de delimitação de pesquisa sobre 

o tema do livro-reportagem. Uma vez que o primeiro texto estava inserido no contexto virtual, a 

definição do grupo de pesquisa de fontes se deu a partir da busca por mulheres que publicizaram suas 

histórias de abuso virtualmente e participavam de um grupo de mulheres que interagiam e se 

ajudavam on-line. 

Uma vez que o grupo de Fran Flor não estava aberto a pesquisas, foi necessária a busca de 

outro grupo virtual no qual existisse possibilidade de diálogo e, posteriormente, seleção de fontes. 

Todos os grupos pesquisados fazem parte da comunidade do Facebook, porém, o único grupo que se 

mostrou aberto a diálogos com propósitos de entrevistas e elaborações de textos acadêmicos foi o 
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grupo fechado Another Group That Posts Pictures With An English Title Because It Is Cool, do qual 

a autora deste artigo é administradora. 

Ainda que não seja um grupo voltado especificamente para a interação e a ajuda de mulheres 

em situação de violência, esta comunidade tem espaço para diálogo e apoio entre vítimas. Após a 

autorização da proprietária do grupo, Nicole Resende, foi realizada uma postagem específica no 

grupo, na qual houve interação de vítimas de relacionamentos abusivos e manifestações de interesse 

em expor suas histórias. 

Assim, a demarcação de um ambiente de pesquisa foi concluída e o primeiro passo do 

processo de investigação de fontes para a elaboração do livro-reportagem foi alcançado com êxito. 

 

2.3. Questionários 

Após a manifestação de mulheres interessadas em contar suas experiências de abuso, foi 

necessária a filtragem de fontes. Para tal filtragem, foi elaborado um questionário virtual fechado. A 

pesquisa teve como objetivo o levantamento de fontes iniciais em pontos fundamentais para a seleção 

de possíveis entrevistadas. Os critérios adotados para a seleção foram: idade, cor, religião e classe 

social. 

Além disso, a pesquisa analisou os tipos de relacionamentos entre vítima e abusador, assim 

como sua duração e o tempo desde seu término, buscando respeitar os limites de cada mulher em seus 

processos de superação e evitando ferir ou levantar feridas em respeito ao caráter ético deste trabalho. 

Após exposição dos resultados do questionário quantitativo, realizado através do portal de 

formulários on-line fornecido pela Google, foi necessária a análise e a seleção das principais fontes. 

Nota-se que todas as mulheres que responderam ao questionário são mulheres jovens e que seus 

relacionamentos, em maioria, foram namoros que duraram de dois a cinco anos. Assim como, na 

maior parte dos casos expostos, os relacionamentos tiveram fim há cerca de mais de seis meses e 

menos de dois anos. 

Todas as mulheres que responderam ao questionário, ainda que de formas diferentes, 

declararam que o interesse em falar sobre suas histórias vem pela compreensão de que a discussão 
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sobre relacionamentos é necessária e pela esperança de que, com o aumento do debate, menos 

mulheres enfrente o que elas enfrentaram. 

Assim, das quatorze respostas ao questionário, foram selecionadas cinco mulheres com perfis 

distintos. Antes da seleção, foram excluídas das opções as quatro mulheres menores de idade, sendo 

que uma delas, além de ser menor de idade, havia saído do relacionamento há menos de seis meses 

e, por isso, a possibilidade de ferir o caráter ético da pesquisa é alto. 

Das outras dez mulheres que responderam ao questionário, foram destacadas Júlia Kubrusly, 

Ellen Moreira, Mariani Barbosa e Ellen Martinelli, uma vez que estas mulheres atendem aos critérios 

de insterseccionalidade de raça/etnia e classe social, assim como a diferentes nuances de tipo e 

duração de relacionamento, e tempo após o término. 

 

2.4. Produção 

Após selecionadas as fontes para os perfis literários, estas foram consultadas e com elas foram 

agendadas entrevistas de profundidade. Uma vez que as fontes se encontram em diferentes regiões 

do país, entevistá-las pessoalmente se mostrou um obstáculo, por isso, foi feita a escolha de realizar 

as entrevistas por meio virtual. 

Para a realização das destas, foi elaborado um roteiro, para que a entrevista corresse de forma 

aberta, como uma conversa. Todas as fontes se mostraram receptivas ao formato escolhido. Antes de 

conversar com as mulheres selecionadas através do questionário, foi realizada uma segunda conversa 

com Francine Flor, com objetivo de atualizar o perfil escrito em 2016 e, além de agrupá-lo aos perfis 

do livro, enquadrá-lo nos diálogos propostos pelo roteiro. 

O roteiro de conversa foi elaborado e executado da seguinte maneira: 
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Figura 2: Roteiro 

 
Fonte: Letícia Michalczyk. 2018. 

 

Após a realização da entrevista com Francine Alves, seu perfil literário, escrito em 2016, foi 

atualizado e inserido como capítulo no livro-reportagem sobre abusos e superações. Em seguida, as 

demais fontes foram entrevistadas, por meio de vídeo-chamada, e seus perfis foram elaborados a 

partir das conversas nas entrevistas. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A partir da produção dos perfis que compõem os capítulos do livro-reportagem sobre abusos 

e superações, foi possível verificar a presença de relacionamentos abusivos em diferentes camadas 

sociais, ainda que o grupo de mulheres entrevistadas tenha sido demarcado de forma limitada. 
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Todas as mulheres entrevistadas demonstram nuances diferentes de um mesmo problema: o 

relacionamento abusivo. Ainda que possuam diferentes históricos sociais e econômicos, todas 

apresentam marcas da violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, como 

consta na Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006. 

Embora o caminho de superação traçado pelas vítimas tenha se diferenciado de acordo com 

suas trajetórias pessoais, todas se encontraram e encontraram apoio em um ponto comum: o virtual. 

Foi na plataforma virtual, em grupos de facebook, que todas as entrevistadas descobriram ou 

perceberam estar em um relacionamento abusivo, de uma forma ou de outra. 

Portanto, para além de veículo de contato com fontes, a comunicação on-line se mostra como 

forma de diálogo e combate a relacionamentos abusivos – o que a aponta para a discussão sobre a 

função dos grupos e das redes sociais na luta contra relacionamentos abusivos e, até mesmo, no 

enfrentamento a todos os tipos de violência contra a mulher. 

Neste contexto, cabe, também, a análise da relação das mulheres com a compreensão do abuso 

por meio de contato virtual com o tema. Uma das fontes, Júlia, compartilhou, durante a entrevista, a 

cartilha responsável pelo entendimento de que o que viveu foi um relacionamento abusivo. Esta 

cartilha foi apresentada a ela em um grupo artístico virtual, e ela faz questão de guardar a cartilha em 

seus arquivos até hoje. 
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Figura 2: Cartilha 

 

Fonte: Júlia Kubrusly, via Facebook. 2018. 

 

Ainda que Júlia seja a única a guardar uma imagem do que lhe foi apresentado virtualmente, 

todas as mulheres entrevistadas relatam que, em algum momento, lhes foi apresentado o conceito de 

relacionamento abusivo no meio virtual e que tal apresentação foi fundamental para o entendimento 

de suas próprias experiências de abuso e a superação destas. 
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Ao tentar relacionar os perfis das mulheres que compõem este trabalho, é comum buscar por 

uma ligação entre as vítimas. Porém, o estudo e a abordagem escolhidos desde o princípio deste 

trabalho apontam para a principal ligação entre estas mulheres: o abusador. Independente de classe 

social, cor e idade, o abusador é homem que se apresenta como forma de manutenção das raízes 

patriarcais da sociedade e, por isso, se comporta de forma agressiva, buscando domínio sobre sua 

parceira e, consequentemente, transformando seus relacionamentos em abuso. 

Embora importante ressaltar, o homem, sua função de preservador das estruturas patriarcais e 

o enfrentamento a esta lógica são debates que extrapolam a propositura para este trabalho. Ainda 

assim, a compreensão das forças que estruturam e propagam os relacionamentos abusivos é 

fundamental para a expansão do debate. 

Como proposto na ideia inicial do projeto experimental, o livro-reportagem expõe histórias 

de abusos e superações e expande o campo de discussão acerca destas formas de violência contra a 

mulher e seus enfrentamentos. Além disto, este trabalho levanta hipóteses sobre formas de combate 

ao abuso não levantadas anteriormente, por meio da interação virtual. Espera-se que o livro-

reportagem atenda às expectativas das fontes e de sua autora ao compartilhar as histórias de abuso e 

superação na expectativa de expandir o campo de discussão sobre estas nos estudos de gênero e de 

auxiliar outras mulheres no enfrentamento aos relacionamentos abusivos. 

 

ABUSE AND RESILIENCE: PROFILES OF WOMEN WHO SUFFERED FROM 

ABUSIVE RELATIONSHIPS 

 

ABSTRACT  

 

The present article is a result of an literary experience from a journalistic research inside the contexto 

of violence against women studies. This production consists on the elaboration of journalist profiles 

of women who have suffered from abusive relationships using Literary Jourlism techiniques. The 

study expresses a diferente view from the pre determined statistcs once it works with the union 

between journalism and literature, which causes na aproximation of the reader’s interpretation to the 

victims reality scenario because it is directly onto their stories what desmystifies the assaults inside 

relationships and supports the comprehension of its daily occurance, encouraging research and 

analysis of the problem’s source. This project’s goal is to raise the field’s discussion regarding gender 

studies, offering comprehension of the abusive relationships’ realities and their resilence processes, 

linking their narratives to the national juncture. This article expresses the process of accomplishment 

of the final product resulting from the experimental project, exposing its analysis steps, its 

contextualization, its sources’ selection and the making process of the final material through 



 

356 
 

profundity interviews. Nevertheless, this work points to a journalistic theoretical benchmark that 

comprehends the idea that the journalism inserts itself in the gender violence contexts as a 

communication espectrum of the society which expresses the need of study and discussion about the 

journalist role while dealing with such a delicate yet common subject. 

 

Keywords: Violence. Gender. Relationships. Journalism. Literary.  
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DESTITUIR A SI MESMO: A SUBJETIVIDADE DO SER EM REVOLTA 
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RESUMO  

 A sociologia coloca a seguinte questão acerca das insurgências: o que nos mobiliza? Está 

intimamente ligado às questões secundárias que tratam da identidade: quem fala, de que lugar se fala 

e do que se fala. Sobre as insurgências mi3noritárias, entretanto, propomos uma outra questão: o que, 

na insurgência, fala através de nós? Colocada deste modo a questão, o objetivo deste trabalho consiste 

em refletir sobre as forças e os modos de ser sujeito nas insurgências minoritárias que deslocam as 

“identidades coletivas” para além-de-nós. Dito isto, a reflexão não recai sobre o sujeito em si ou sobre 

a trivialidade de sua identidade, enquanto pivô dos movimentos sociais. Ao contrário, tem como 

espaço de reflexão 1) as forças do presente que pressionam as formas de ser sujeito à axiomática 

capitalística e, a contrapelo, 2) as resistências que afrouxam a bofetadas o torniquete das relações de 

poder. Diagnóstico do presente (ou Genealogia de nós mesmos), eis o nosso procedimento 

metodológico. Cabe à genealogia questionar as clausuras forjadas nos abalos da história – forjadas 

não sem pressão, nem sem ao menos uma dose de violência – que constituem a nossa visível e secreta 

“verdade” presente. Para o olhar genealógico, não há essência que não seja uma fabricação violenta 

e, do mesmo modo, não há subjetividade que não seja esculpida à marteladas pelos acontecimentos e 

pelos procedimentos minúsculos de Si. A nosso ver, as insurreições não são da ordem do indivíduo e 

sua consciência de classe, mas daquilo que o transe. Quando nos revoltamos, o que fala através de 

nossos gritos não é palavras de ordem, a identidade ou os direitos fundamentais, mas o inominável 

do presente, o intolerável das formas de assujeitamento, o esgotamento daquilo que nos liga ao 

mundo, que nos prende a ele e aos outros. 

 

Palavras-chave: Insurgências 1. Subjetividade 2. Acontecimento 3. Transir 4. Além-de-Nós 5.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em junho de 2013 ocorreu uma das maiores manifestações no Brasil. De repente, os corpos 

saíram das telas e tomaram de assalto as ruas. Vidas anônimas, cheias de sobressaltos em torno do 

aumento da tarifa de ônibus, pararam a principal e mais icônica avenida de São Paulo no dia 6 de 

junho. Ninguém poderia imaginar que esta data seria o marco zero da maior sequência de protestos 

no país, disse o jornal Folha de S. Paulo em sua retrospectiva de 27 de dezembro de 2013. 

Parece que a agitação popular produziu um tempo fora do tempo, eterno instante sem duração, 

como Pompéia petrificada. Ao menos é o que sugere a socióloga Ângela Alonso à BBC2 em sua 

análise “Junho de 2013 é um mês que não terminou”. Mas não foi só o tempo que perdeu a sua 

imagem habitual, a duração. Parece que as agitações, numerosas em todo o Brasil, transbordaram o 

sentido ou a unidade coesa da luta. Não estaríamos mais preocupados com a identidade do movimento 

social, como outrora esteve a luta operária. 

No degringolar dos motins, erguiam-se cartazes escritos: não era pelos 20 centavos! Segundo 

a reflexão do jornal G13, as manifestações tiveram fases e, em cada uma delas, por consequência, 

tipos de mobilização. A primeira, majoritariamente estudantil focou no aumento da tarifa. A segunda, 

popular e mais “efêmera”, de acordo com a Folha de S. Paulo4, arrastou multidões contra a corrupção. 

Por fim, a terceira fase comandada pelos Black Blocs onde o confronto com a polícia foi intensamente 

marcado pela violência. 

Afinal, o que queriam os manifestantes? Estariam unidos somente pelo aumento da tarifa ou, 

de modo latente, contra a corrupção? Quais eram os seus rostos? O jornal Nexo5 entrevistou cinco 

protagonistas do movimento e encontrou respostas diferentes. Se considerarmos o trabalho sério dos 

jornalistas de alinhavar as controvérsias da atualidade – e, por isso, podemos suspender 

provisoriamente as polêmicas sobre a manipulação, a ideologia, os interesses econômicos etc. – algo, 

no entanto, parece consistente: não paramos de nos perguntar o que foi, no fim das contas, a jornada 

de junho de 2013. Demos ares de importância para os motivos e os efeitos, como se alguma coisa nos 

escapasse. 

Parece que precisávamos – e ainda precisamos, como retorno do recalcado das eleições de 

2018 – dar sentido à explosão de “sentidos” que emergiram durante as insurgências: dar ordem ao 

fluxo caótico que escapava às mãos atentas dos analistas e críticos. Se, por um lado, os jornalistas 
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espantavam-se com a densa poeira que se ergueu no Brasil durante as insurgências, os sociólogos por 

outro lado colocaram a questão inversa, porém proporcionalmente partidária dos mesmos valores e 

espantos: o que os mobilizaram? Daí, com decalques, a importância para a sociologia de questionar 

o que são os movimentos sociais e tentar identificar nas ações coletivas o momento exato em que se 

solidificam em instituições, o ponto em que a intensa agitação febril das insurreições insinua uma 

reviravolta, cristalizando-se em densas burocracias ou organizações sem fins lucrativos. 

Neste nível de análise, qualquer esquema narrativo que dê às instituições o privilégio da 

origem e, com efeito, escalone desse privilégio o tempo, o espaço e os tipos de mobilização, se torna 

compreensível. Por exemplo, o jornal Nexo diz: 

 

Desde sua origem, o Movimento Passe Livre, grupo responsável pela mobilização inicial das 

chamadas “Jornadas de Junho”, reivindicou para si um caráter horizontal, livre da agenda dos 

partidos políticos tradicionais e com líderes que se revezavam como negociadores e porta-

vozes. 

 

Essa problemática ocupa a sociologia desde a sua gênese científica: as massas do séc. XIX, 

os proletários de 1929, as lutas por direitos civis de 1970 (GOHN, 2012). Problema moderno, 

portanto. E está intimamente ligado às questões secundárias que tratam da identidade: quem fala, de 

que lugar se fala e do que se fala. Entretanto, propomos uma outra questão, um tanto na contramão 

das pesquisas sociológicas, para ensaiar uma hipótese modesta. Isto não significa que o problema da 

sociologia seja falso ou esteja equivocado. Seria preciso crer demasiadamente na verdade para 

transformá-la em nosso fundamento a-histórico. À sociologia, suas invenções e o nosso maior 

respeito. 

Ao invés de interrogar o que nos mobiliza e qual a sua identidade – questão séria –, 

gostaríamos de problematizar: o que, na insurgência, fala através de nós? O que, em seu transir 

revolucionário, nos destitui de nós mesmos para fazer, no jogo ininterrupto do devir, nascer do próprio 

parto algo novo? Colocado deste modo a questão (GUATTARI, ROLNIK 1996), o objetivo deste 

trabalho consiste em refletir sobre os modos de ser sujeito nas insurgências minoritárias que deslocam 

as “identidades coletivas” para além-de-nós6. Não se trata se repousar o olhar sobre o que se cristaliza 

ou sobre as instituições – entendido aqui como aquilo que institui algo e aquilo que é instituído. 

Diferentemente, a proposta é captar as forças em jogo nas insurgências, suas intensidades, suas 

fissuras, bifurcações e desejos. 
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Ao lado das lutas tradicionais contra a dominação e das lutas contra a exploração de uma 

classe sobre a outra, é a luta contra certas formas de assujeitamento (de ser sujeito a) que prevalece 

agora (LAZZARATO, 2014). Dito isto, a reflexão não recai sobre o sujeito em si ou sobre a 

trivialidade de sua identidade, enquanto pivô dos movimentos sociais. Ao contrário, tem como espaço 

de reflexão 1) as forças do presente que pressionam as formas de ser sujeito à axiomática capitalística 

e, a contrapelo, 2) as resistências que afrouxam a bofetadas o torniquete e escavam buracos nas 

relações de poder (PELBART, 2016). 

Para ensaiar a hipótese deste trabalho, considerando os objetivos acima expostos, 

apresentaremos duas recentes teorias dos movimentos sociais. Em seguida, apresentaremos o nosso 

referencial teórico. Trata-se de uma estratégia para cravarmos a diferença sem, no entanto, provocar 

a negação de um conceito por outro. Consideramos que os modos de pensamento – no qual os 

paradigmas, as teorias e os conceitos se dispersam em sistemas – servem para rachar as palavras e as 

coisas (DELEUZE, 1996), e não para asseverar a verdade ou o erro. 

Em seguida, apresentaremos a metodologia deste trabalho. Como bem se nota, utilizamos a 

máquina genealógica para fabricar as análises. Se o cobre acorda corneta7, então é porque há um 

procedimento, não menos violento do que se imagina, de diferir as coisas, de fazê-las nascer sem 

essência. A genealogia capta esse momento minuciosamente singular: sismógrafo da diferença 

(DELEUZE, 2018). Ao fim, apresentaremos alguns resultados provisórios sobre o tema. Hipóteses 

singelas, porém, sérias, que tentam tornar inteligíveis o indeterminável das lutas e, sobretudo, a 

subjetividade do ser em revolta. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Na trajetória das Ciências Sociais, os movimentos sociais se tornaram um subsistema ou área 

de estudo a partir de deslocamentos na percepção e mesmo no recorte das ações coletivas a partir dos 

anos de 1960. Passaram a observar não somente o Estado, mas também a sociedade civil. O estudo dos 

movimentos sociais “ganhou espaço, densidade e status de objeto científico [...]. Tudo isto ocorreu 

porque [...] os movimentos ganharam visibilidade na própria sociedade, enquanto fenômenos históricos 

concretos” (GOHN, 2012, p. 10). 
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Apesar dos movimentos sociais aparecerem como objeto científico somente a partir da segunda 

metade do século XX, as ações coletivas (que insinuam revoltas, insurgências, motins, greves, passeatas 

etc.) já apareciam marginalmente nas Ciências Sociais desde a sociedade industrial do séc. XIX com o 

conceito altamente discriminatório de “massa”. Deste modo, vale dizer que não há um consenso ou 

conceito sobre os movimentos sociais, mas várias teorias que tentam explicá-los, racionalizá-los e torná-

los inteligíveis dentro de paradigmas. 

A pesquisadora Maria da Glória Gohn (2012) separa as teorias de acordo com quatro 

paradigmas: o norte-americano, os novos movimentos sociais, os marxistas e o latino-americano. 

Apresentamos abaixo duas teorias. Uma proveniente do paradigma norte-americano, a saber, as teorias 

contemporâneas da ação coletiva. Outra proveniente do paradigma dos novos movimentos sociais, a 

saber, as matrizes teóricas de Habermas, Foucault, Guattari e Goffman. 

Optamos por este recorte tendo em vista a seguinte problemática. Atualmente, quando se 

questiona as agitações e revoltas frequentemente recorre-se às interpretações unívocas tanto do sujeito 

quanto das condições materiais. Debaixo da espessa espuma das lutas, há o fundamento, a causa, a 

essência, a origem. A centralidade das identidades coletivas no engajamento, por exemplo, é um desses 

conceitos englobantes que tecem uma frágil rede entre os sujeitos, as palavras, as coisas e o mundo. 

Nas antípodas dessas teorias, propomos hipóteses modestas para pensar de outro modo os movimentos 

sociais. 

 

2.1 Teorias contemporâneas da ação coletiva 

 No paradigma norte-americano, as teorias da Mobilização de Recursos (MR) e da Mobilização 

Política (MP) fundamentaram suas pesquisas nas condições de surgimento, desenvolvimento e sucesso 

da ação coletiva, tomando como pano de fundo a racionalidade do indivíduo na ação. Os teóricos da 

Mobilização de Recursos defendem que a ação coletiva parte de um cálculo racional dos indivíduos 

sobre os custos e os benefícios da participação, cuja mobilização depende da posse de recursos materiais 

(tais como computadores, celulares, cartazes, panfletos etc.) e não materiais disponíveis nas sociedades 

liberais avançadas. Trata-se da inserção do homus economicus na esfera do social. 

Por isso, circunscreveram a motivação da ação coletiva ao nível da racionalidade individual e 

estabeleceram a solução do problema na profissionalização da organização do movimento. A teoria da 

MR explica os movimentos em referência ao nível de ação estratégica-instrumental utilitarista – 

conceitos provenientes, vale lembrar, das abordagens neoliberais dos estudos econômicos e das 
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administrações de empresas – adotada pelos atores no contexto de interação e, acima de tudo, 

acirramento. 

Deste sistema de pensamento, decorem alguns efeitos. Em primeiro lugar, as ideias coletivas 

são criadas não por indivíduos isolados, mas por indivíduos em comunicação e colaboração nas rotinas 

cotidianas, por meio de encontros em congressos, partidos; conversações informais em bares, 

restaurantes e em viagens; telefonemas, internet, email etc. Estes espaços comunicacionais criam um 

misto de vida interpessoal, transformando o que não é familiar em coisas familiares. Portanto, os 

movimentos sociais podem ter profundo impacto sobre o discurso da mídia ao mesmo tempo em que 

os meios de comunicação possuem importância na mobilização das pessoas. 

Em segundo lugar, os movimentos sociais concorrem com outros movimentos contrários à sua 

posição, com organizações concorrentes, com seus opositores. Por meio dos movimentos sociais as 

pessoas se envolvem em lutas simbólicas sobre os significados e interpretações dos fatos e coisas. Por 

isso recorrem à mídia para difundir e disseminar suas interpretações num jogo estratégico de 

mobilização. Trata-se de um embate para determinar o sentido e, com isso, os desdobramentos do social. 

Nota-se, sem grande esforço, a projeção das noções de mercado e concorrência no social, como 

se o teatro em que encenam os movimentos sociais fosse um eterno acirramento entre empresas. Ganha 

quem possuir maior recurso e agir estrategicamente no momento acerto para determinar o preço do 

sentido (das interpretações). 

A abordagem da MR recebeu algumas críticas do pesquisador Sidney Tarrow. Segundo ele, é 

preciso reconhecer acima de tudo a singularidade do Social, com suas leis próprias das quais derivam e 

mesmo dependem os movimentos – em vez de unicamente individual e racional. De modo geral, Tarrow 

situou o problema da ação coletiva, ainda resultante dos custos de organização material, na articulação 

das atividades e principalmente nas oportunidades políticas que abrem espaço de ação. 

Ainda mantendo o fundamento de racionalidade e cálculo estratégico, essa corrente se 

desdobrou na teoria da Mobilização Política (MP), a qual substituiu o primado dado à mobilização de 

recursos econômicos e organizacionais pelas oportunidades políticas. Trata-se de uma abordagem 

centrada mais nas condições de como o movimento surge e não no porquê de seu surgimento. As 

oportunidades políticas proveem aos grupos saídas para a ação coletiva e criam significados para as 

ações de mobilização, os quais constituirão os novos atores coletivos. 
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As oportunidades políticas, para Tarrow, são indícios para as pessoas ou políticos agirem ou 

não, lançando mão de seus recursos internos com o objetivo de formar movimentos sociais. Além das 

estruturas formais (tais como instituições estatais), este conceito ressalta as estruturas de conflito e de 

aliança que fornecem recursos e opõem constrangimentos externos aos grupos. A sociedade, por sua 

própria dinâmica, apresenta momentos adequados para os grupos refletirem se devem ou não agir. Deste 

modo, o conceito de “oportunidade política” nos auxilia na explicação sobre como os movimentos se 

difundem, como novas redes são formadas e como as oportunidades são ampliadas e criadas. 

As oportunidades políticas são aproveitadas pelos movimentos sociais, mas não criadas por eles. 

Segundo Gohn (2012), os movimentos atuam sobre um processo de mudança social mais profundo, 

mas nunca podem promover essa mudança, porque não são elementos dotados de força própria, 

dependem do impulso de outros. 

Desse modo, a ênfase da MP recaiu sobre o papel da estrutura de incentivos e/ou 

constrangimentos políticos a partir da qual os atores são encorajados ou desencorajados a se engajar no 

confronto político. Conforme os teóricos sustentam, o esquema analítico prossegue da seguinte forma: 

1) a estrutura de oportunidades políticas, como ambiente externo favorável, oferece as condições para 

o surgimento do movimento social, 2) a qual se soma uma estrutura de mobilização, ou seja, de 

organizações formais, redes sociais e um esquema de interpretação simbólica denominado frame. 

Embora a MP tenha modificado alguns postulados da MR, o homus economicus ainda 

permanece como pano de fundo para fazer valer um sujeito racional, que calcula seus riscos e consegue 

perceber o momento exato de agir, de promover a mobilização a partir de seus recursos materiais e 

objetivos. Durante as insurgências – e tomando um caso próximo, as jornadas de junho de 2013 – teriam 

os manifestantes calculados seus riscos? Teriam eles e elas aproveitado uma oportunidade política 

aberta pelas leis da sociedade, fazendo valer seus esquemas de interpretação? Talvez. Mas os percalços 

das revoltas e a tagarelice dos jornalistas deixam a pergunta em aberto. 

 

2.2 Teorias dos novos movimentos sociais 

O paradigma dos Novos Movimentos Sociais (NMS) aparece na Europa num contexto de 

subordinação dos modos de ser ao capitalismo avançado: a banalização da vida social, capitalização da 

cultura, burocratização da sociedade e homogeneização do cotidiano dada pela penetração dos meios 

de comunicação de massa. Diante dessa conjuntura, segundo os NMS, as revoltas sociais buscaram 
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promover mudanças nos valores dominantes e alterar situações de discriminação, principalmente dentro 

de instituições da própria sociedade civil. Recusaram a política de colaboração entre instituições estatais 

e os sindicatos e estiveram mais preocupados em assegurar direitos sociais às minorias. 

Percebendo a inadequação do paradigma americano e dos esquemas marxistas de análise dos 

movimentos sociais, os teóricos dos NMS partiram para a criação de esquemas interpretativos que 

enfatizavam a cultura, a ideologia, as lutas sociais cotidianas e o processo de identidade coletiva que 

abarcaram os novos fenômenos característicos da segunda metade do século XX. Características 

básicas: 

1) A construção de um modelo teórico baseado na cultura, nos discursos e nas práticas; 

2) Primado da criação e das possibilidades de mudança a partir da ação do indivíduo, 

independente dos condicionamentos das estruturas de produção. Negação, portanto, das interpretações 

dogmáticas de Marx que enfatizavam apenas as relações estruturais econômicas. O marxismo possui 

uma teoria da história, mas não uma teoria das ações dos indivíduos, nem mesmo no Manifesto 

Comunista (MARX, ENGELS, 2005); 

3) Recusa do sujeito a-histórico, predeterminado pelas estruturas, em favor de um sujeito difuso, 

não hierarquizado e atuante em seu próprio tempo; 

4) A política, entendida como dimensão da vida social que abarca todas as práticas e relações 

microssociais, ganha centralidade; e, por fim 

5) As ações coletivas e as identidades coletivas criadas no processo de mobilização são 

categorias importantes para a análise dos novos movimentos sociais. 

Todos os conceitos da Teoria dos Novos Movimentos Sociais se desdobram a partir de uma 

análise interpretativa da vida cotidiana, buscando fundamentar as experiências dos indivíduos que 

constroem suas ações. Desta forma, os teóricos operam uma clivagem na abordagem: passam da análise 

macro e estrutural, típica dos marxistas, para a análise microssocial, destacando a prática cotidiana, o 

fazer e o acontecer das insurgências. 

Além da prática cotidiana, os teóricos dos NMS também destacaram a importância da identidade 

coletiva. Para eles, a identidade é parte constitutiva da formação dos movimentos, eles crescem em 

função da defesa dessa identidade. Ela se refere à definição que os membros dão sobre si mesmos, dão 
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às fronteiras e ações do grupo. O processo de formação da identidade envolve demandas inegociáveis 

e que ocorre por meio da interação coletiva do grupo, interna e externa, além de destacar as novas 

formas de fazer política com a própria existência e com os modos de vivenciar o mundo. 

De modo geral, a teoria dos Novos Movimentos Sociais refere-se mais às categorias empíricas, 

que dizem respeito a novas formas de manifestação coletivas e a um tipo de abordagem desvinculado 

do esquema clássico americano e do marxismo ortodoxo, estrutural e determinista. Os NMS 

caracterizam-se pelo estudo dos movimentos sociais numa abordagem construtivista, valorizando os 

fatos conjunturais micro do cotidiano. Nesse aspecto, os teóricos se atentam para o cotidiano, o fazer 

do dia-a-dia, com o objetivo de flagrar as mudanças na ordem das coisas provocadas pelos próprios 

atores sociais e não pelo entrechoque das contradições estruturais, nem mesmo por uma consciência 

calculante. 

Diante da noção de identidade coletiva, cabe perguntar se os indivíduos que transbordam nas 

revoltas são idênticos. Não ocorre diferenciação nos movimentos sociais, mesmo que a mais sutil e 

muda? Durante as jornadas de junho de 2013, sob o mesmo asfalto, todas as pessoas se ligavam por 

uma identidade coletiva? As teorias dos NMS colocam questões metodológicas importantíssimas. No 

entanto, ainda operam sobre o mesmo solo fantasmagórico de um sujeito igual a si mesmo, tal como o 

homus economicus. 

 

2.3 O problema do sujeito 

Sem delongas. A identidade torna o sujeito prisioneiro da gramática ao conceder ao Eu um 

primado no enunciado. Tudo orbita em torno do Eu, de uma identificação entre quem fala e a ação. 

Neste ponto, trata-se de um mecanismo de poder fazer o sujeito fixar uma imagem de si mesmo, no ato 

de enunciação, e torná-la sua origem. Pobre artifício, mas que tem sua eficácia e, claro, sua segurança 

– às custas de uma forma de vida depauperada e asséptica.  Nós detestamos a miséria. Detestamos, 

como diz Pierre Kropotkine, as mentiras convencionais da sociedade civilizada. 

Quando nos tornamos sujeito? Quando, por necessidade ou acaso, passamos por circunstâncias 

de “a-sujeitamento”. Para além do peso negativo que a tradição concede ao termo assujeitamento, 

entendemos o sujeito de dois modos. Por um lado, o sujeito é um artifício, uma invenção dada por 

procedimentos específicos. Por outro lado, o sujeito é uma relação consigo, o Si reflexivo que 
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transborda do Eu e o transe. Rimbaud já havia sentido transe igual em seu verso: “eu, um outro”. 

Portanto, sujeito sem rosto. 

A relação consigo é tratada aqui como subjetivação (FOUCAULT, 2010b). Referir-se a 

subjetividade é sempre referir-se às relações, à rede de conexões que a constituem em processo variável 

e histórico (TEDESCO, 2007). Tal conceito permite descrever as várias formas, nos diferentes 

momentos históricos, em que os sujeitos são levados a relacionar-se consigo mesmos considerando: 1) 

o privilégio de uma parte de si mesmo a ser trabalhada; 2) o tipo de saber necessário para este trabalho; 

e, por fim, 3) as formas de comportamento aceito e proposto. Não há um Sujeito, mas modos e processor 

de ser sujeito (FOUCAULT, 2010b) 

Segundo Deleuze (2005), a fórmula geral da relação consigo – do processo de subjetivação, 

portanto – possui ao menos quatro dobras. A primeira concerne à parte material de nós mesmo que será 

investida na dobra; a segunda é a força vergada que torna-se relação consigo; a terceira é o saber que 

constitui uma ligação do que é verdadeiro com nós mesmo; a quarta, enfim, é a causa final, o que se 

espera ao relacionar-se consigo (DELEUZE, 2005). 

A subjetivação é sempre corporificada em determinadas técnicas particulares. Pode ser um 

ascetismo para um religioso, a franqueza para um político, a fidelidade para um casal, a confissão para 

um cristão, a indisciplina para o insurgente. Essas técnicas são exercidas sobre um sistema de verdade 

e a partir de um indivíduo considerado autorizado. Nas palavras de Foucault (2010b), se trata de uma 

série de obrigações de verdade: “é preciso descobrir a verdade, ser esclarecido pela verdade, dizer a 

verdade” (FOUCAULT, 2010b, p. 95). 

O processo de subjetivação é heterogêneo, constituído por diversas técnicas e modos 

particulares de relacionar-se consigo. Um modo de constituição de Si é o cuidado, podendo estar 

localizado no outro ou em si mesmo, primando o corpo ou a alma, para obter a salvação ou a saúde, por 

meio da escrita ou da solidão. Ou seja, no plano sempre variável de produção da subjetividade, localiza-

se sempre um modo específico em que alguém se relaciona consigo mesmo, em que a força é vergada. 

A rebeldia também é outro modo de relação consigo e com o mundo. A recusa em obedecer faz 

da presença no mundo uma matéria explosiva. Trata-se, justamente, do ponto de nós mesmos que 

vergamos para constituir uma ética ou, melhor dizendo, uma estética da existência. Como diz Pelbart 

(2016, p. 170), o rebelde “está decidido à resistência, ao engajamento na luta [...]. Relação com a 
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liberdade, revolta contra o automatismo, recusa em admitir o fatalismo”. Mostraremos este tema no 

tópico Resultados. 

Esta forma de pensar nos conduz a uma ontologia histórica de nós mesmos. Atualmente a 

genealogia da subjetivação ou a ontologia histórica de nós mesmos tem privilegiado também os meios 

de comunicação como espaços em que se rabiscam sujeitos e mundos. No processo de subjetivação, a 

forma Sujeito possui contornos rasos, facultativos e temporários tendo uma abertura a bifurcações, a 

variações (TEDESCO, 2007). 

 

2.4 Metodologia 

Diagnóstico do presente (ou Genealogia de nós mesmos), eis o nosso procedimento 

metodológico. Simples, mas tarefa árdua. Pois requer pensar a própria ideia de tempo. Presente é menos 

estar diante do que ocorre do que o liame que nos atravessa e nos amarra ao mundo. O presente é o 

encavalar do que éramos com o que podemos ser, o limiar, a fulguração do acontecimento puro 

(DELEUZE, 1996). Cabe à genealogia desatar o liame, percorrer o novelo e as tramas para mapear as 

problematizações que dão ao presente uma consistência intersticial (FOUCAULT, 2005). Mas cabe 

também à genealogia questionar as clausuras forjadas nos abalos da história – forjadas não sem pressão, 

nem sem ao menos uma dose de violência – que constituem a nossa visível e secreta “verdade” presente: 

Ser, Essência, Humano, Ideia, Comunicação, Eu (ROSE, 2011). Para o olhar genealógico, não há 

essência que não seja uma fabricação violenta e, do mesmo modo, não há subjetividade que não seja 

esculpida à marteladas pelos acontecimentos e pelos procedimentos minúsculos de Si. 

Limiar, este é o panorama contemporâneo: passagem, fronteira, limite, extremo entre dois 

momentos históricos. Situamo-nos em um período de extrema instabilidade e no qual ainda não 

compreendemos o que deixamos de ser e o que estamos nos tornando. A fragilidade da passagem 

intensifica os questionamentos filosóficos sobre o presente, o atual, o contemporâneo, o que somos; 

mas, sobretudo, intensifica a multiplicidade na experiência conosco, com o outro e com o mundo. O 

presente é o possível. 

Duas dimensões de análise nos servem de inteligibilidade e que, ao mesmo tempo, se sobrepõem 

em forma de mapa da atualidade: primeira, uma perspectiva horizontal que determina o que somos em 

relação ao que éramos; análise do presente com relação ao passado traçando diferenças e novos 
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caminhos. Segundo perspectiva vertical que evidencia não o que nos faz singular em contraponto com 

a modernidade, com a antiguidade, mas que privilegia a ruptura, a quebra, o processo histórico no qual 

não haveria limiar. Em síntese, uma análise da diferença e outra do corte. 

Estas duas “analíticas do presente” estão ligadas ao referencial teórico-metodológico que 

observa o ser em relação aos elementos históricos. Entendendo este elemento histórico como “o 

conjunto das instituições, dos processos de subjetivação e das regras em que se concretizam as relações 

de poder” (AGAMBEN, 2009, p. 11). Ou seja, um modo de pensar que nos coloca uma forma de olhar 

para o presente em todo o seu conjunto, seja definindo as diferenças, seja a ruptura. É evidente que, ao 

nos referirmos ao presente, falamos tanto do que nos diferencia quanto do que nos separa. O presente é 

o possível, um processo, mas localizado e datado. 

Este sistema de pensamento é característico das reflexões elaboradas pelo filósofo francês 

Michel Foucault. Ele buscou entender os focos de experiências nos quais os indivíduos são levados a 

se reconhecerem como sujeitos, por exemplo, de uma sexualidade, de uma loucura, uma doença. Ele 

definiu o termo experiência como “a correlação, numa cultura, entre campos de saber, tipos de 

normatividade e formas de subjetividade” (FOUCAULT, 2006, p. 10). Agamben (op. cit.), na definição 

colocada acima, está na mesma corrente que Foucault: a maneira de como os indivíduos ou ser vivente 

se relaciona com os elementos históricos: os campos de saber, os tipos de normatividades e formas de 

subjetividades. 

 

2.5 Resultados 

Nos artigos sobre a revolução iraniana da década de 70 e em sua interpretação sobre as análises 

de Kant a respeito da Revolução Francesa, Foucault (2010b, 2010c) afirma que as insurreições 

pertencem à história, mas ao mesmo tempo lhe escapa infinitamente. Pertencem à história na medida 

em que encontram no presente – aqui e agora, não mais! – o interstício entre o que éramos e o que 

podemos ser; mas lhe escapa porque é sempre intempestiva e extemporânea. As insurreições não são 

da ordem do indivíduo e sua consciência de classe, mas daquilo que o transe, o atravessa e o faz palpitar 

subitamente em todos os cantos. Durante as efervescências na Europa, Bakunin escreveu: 

 

Eu aspirava por todos os meus sentidos e por todos os meus poros à embriaguez da atmosfera 

revolucionária. Era uma festa sem começo nem fim; eu via todo mundo e não via ninguém, pois 
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cada indivíduo se perdia na mesma multidão inumerável e errante; eu falava com todo mundo 

sem lembrar-me nem das minhas palavras nem das dos outros, pois a atenção estava absorta a 

cada passo por novos acontecimentos e novos objetos, por novos inesperados [...] Parecia que 

o universo inteiro estava virado; o incrível tinha se tornado habitual, o impossível possível, o 

possível e o habitual, insensatos (BAKUNIN apud PEBARLT, 2016, p. 65) 

 

Os momentos de insurreições ou de revoluções são precisamente aqueles que deixam entrever 

o lampejo de um campo de possíveis, que criam novas existências, produzem uma nova subjetividade. 

Nas insurgências, nos movimentos sociais, nas revoluções o que importa, segundo as pistas de Foucault 

e Bakunin, é o poder de ser afetado, de ter a existência transviada. Daí as efervescências serem 

assustadoras: desatam a tessitura bestial da vida; somos submetidos a uma multidão de afecções que 

nos revira a nossa revelia. 

Se as insurgências nos deslocam como destroços numa onda, o que é o rebelde? Que relação 

tem o rebelde com a própria revolução? Na esteira das cartografias do esgotamento desenhadas por 

Pelbart (2016), Lazzarato (2014) e Didi-huberman (2011) o rebelde é aquele que revira o sistema, o põe 

do avesso, provoca buracos. Diferente do guerrilheiro que vive a instabilidade da ameaça como tempo, 

o rebelde vive o contrativo e intenso aqui e agora. Ele “não dispõe de muitos meios de combate e sabe 

que por vezes um golpe audacioso vale por muitas armas” (PELBART, 2016, p. 171). O rebelde está 

fadado a desaparecer, possui existência efêmera. Seu corpo é sua arma e sua revolução. 

Quando choca sua vida com o mundo, estremecendo-o, choca unicamente para dar provas de 

sua insubordinação e da nova e terrível liberdade. Mina do interior a vida apática que o capitalismo 

biopolítico produz, implodindo-o e provocando microexplosões multitudinárias exatamente no ponto 

aonde a dominação parece certa, segura, nua.  

O rebelde deserta a si mesmo e o mundo. Gera catástrofes a partir de seu estado de esgotamento, 

de endividamento (LAZZARATO, 2014). O interessante das catástrofes revolucionárias é que nelas 

atingimos o fundo da biopolítica, percorremos o limite dos modos de assujeitamento; beiramos o 

inferno, como diz Arthur Rimbaud, para dele engendrar um novo começo. O ser em revolta racha as 

identidades para fazer valer o inacabamento próprio da vida, criam problemas – não qualquer problema, 

mas problematizações sobre os modos de ser, estar e vivenciar o mundo. 

Ocorre que os insurrectos, sob o fundo de impossibilidade e totalitarismo, instituem um campo 

de possibilidades, tornam o próprio possível coextensivo à realidade por acreditarem na criação e 

escaparem ao niilismo. A criação, no caso, se refere mais a invenção de um sujeito do que a invenção 
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por um sujeito específico. Criação que destitui as pueris identidades e os papéis sociais tão caros ao 

devir. 

Não serão os momentos de insurreições ou de revolução precisamente aqueles que deixam 

entrever a fulguração de um campo de possíveis? Inverte-se assim a relação entre o 

acontecimento e o possível. Não é mais o possível que dá lugar ao acontecimento, mas o 

acontecimento que cria um possível (PELBART, 2016, p. 48) 

 

Se a subjetividade do ser em revolta é estranha às identidades, aos papéis sociais e todas as 

unidades coesas que congelam o inacabamento da vida, o é por ser atravessada pelo acontecimento. A 

subjetividade do ser em revolta é imanente às forças que transem a embriagada atmosfera 

revolucionária: irrompe para desfazer-se. Subjetividade errática, sem coordenadas nem previsões, “e 

isso não pode dar-se senão como abalo afetivo, na esteira de um acontecimento, como crise” 

(PELBART, 2016, p. 59). 

E qual a relação dessa subjetividade explosiva com o presente, a atualidade, o próprio mundo? 

Trata-se, como argumentado acima, de não só destituir a si mesmo, mas de insinuar uma reviravolta na 

região onde a dominação e as formas de assujeitamento são mais densas, pesadas e sufocantes. As 

forças, que transem os sujeitos nas insurgências, desatam o liame que nos liga ao mundo, este mesmo 

mundo intolerável, altamente asséptico, que rebaixa a vida à condição de sobrevivência. 

 

CONCLUSÃO 

 

Quando nos revoltamos, o que fala através de nossos gritos não é palavras de ordem, a 

identidade ou os direitos fundamentais, mas o inominável do presente, o intolerável das formas de 

assujeitamento, o esgotamento de tudo aquilo que nos liga ao mundo, que nos prende a ele e aos outros. 

Essas vozes nos empurram infinitamente para adiante, pois nos abala e nos choca ao manter o seu dedo 

imperiosamente fixo na direção do desconhecido, do “além-de”.  

E quando o desconhecido nos interpela, quando a palavra toma emprestada seu escândalo, força 

aquele que a escuta a se arrancar de seu presente para dele devir, tornar-se outro. O sujeito esgotado das 

revoluções é aquele que, na intolerância de seu assujeitamento, se esgota ele mesmo e seu mundo. A 
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subjetividade do ser em revolta destitui a si mesma para, desse aniquilamento, do vazio que surge, 

intensificar a potência de novos modos de ser e estar.  

Por esta razão, as insurgências caminham, em sua embriaguez, loucura e êxtase, para além-de-

nós, despossuindo e desestabilizando liames do presente. As revoltas encrustam o eterno retorno do 

diferente: o devir! Como Deleuze (1992) nos alerta, não se trata de perguntarmos às insurgências qual 

dos regimes de vida é mais duro ou mais tolerável, mas como neles se enfrentam liberações e sujeições 

outras.  

 DISMISS YOURSELF:  THE SUBJECTIVITY OF BEING IN REVOLT 

 

ABSTRACT  

 

Sociology raises the question about insurgencies: what mobilizes us? It is closely linked to the 

secondary questions that deal with identity: who speaks, what place is spoken and what is spoken. On 

minority insurgencies, however, we propose another question: what, in the insurgency, speaks through 

us? Putting the question in this way, the aim of this work is to reflect on the forces and modes of being 

subject in minority insurgencies that move "collective identities" beyond-us. That said, reflection does 

not fall on the subject itself or on the triviality of his identity, as a pivot of social movements. On the 

contrary, it has as a space of reflection 1) the forces of the present that press the forms of being subject 

to the capitalistic axiomatic and, on the contrary, 2) the resistances that loosen the inverse of the 

turnstile of the relations of power. Diagnosis of the present (or Genealogy of ourselves), this is our 

methodological procedure. It is up to the genealogy to question the closures forged in the shakes of 

history - forged not without pressure, or without at least a dose of violence - that constitute our present 

and secret "present" truth. For the genealogical gaze, there is no essence which is not a violent 

fabrication, and likewise there is no subjectivity which is not carved by hammering by events and by 

the minute procedures of S. In our view, insurrections are not of the order of the individual and his 

class consciousness, but of what trance. When we revolt, what speaks through our cries are not 

slogans, identity or fundamental rights, but the unnameable of the present, the intolerable of forms of 

subjection, the exhaustion of what binds us to the world, which binds us to him and others. 

 

Keywords: Insurgencies 1. Subjectivity 2. Event 3. Permeate 4. Beyond-us 5.  
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6 Na língua portuguesa, a locução adverbial “além de” possui três sentidos: 1) indicação de algo, 2) coisa mais adiante e 

3) algo fora de um campo restrito. Entretanto, ao empregarmos a loc. adv. com hífen, sugerimos a ideia de travessia, 

passagem e ultrapassagem que estão presentes na definição 2 e 3 acima citadas. Deste modo, o além-de-nós pode ser 

entendido como “trans-nós”, um movimento de travessia que nos leva para além de nós mesmos, numa direção incerta, 

indeterminada e fora do campo restrito da identidade. Mas também pode ser entendido como o próprio devir das 

coletividades, uma força pulsante que liga as pessoas entre si destituindo-as, as transindo e interpelando-as. 

7 Trecho do poema em prosa Carta dita ao Vidente de Arthur Rimbaud: “Pois Eu é um outro. Se o cobre acorda corneta, 

não é de todo sua culpa. Isto me é evidente: assisto ao nascimento de meu pensamento: eu o olho, eu o ouço...”. 
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MÃOS NA MASSA: REDE E DIÁLOGOS NA COZINHA DA FOLIA1 

 

Denise Rodrigues Soares2 

Luciene de Oliveira Dias3 

 

RESUMO  

Este artigo apresenta uma análise sobre a formação de uma rede de sociabilidade construída 

por mulheres no contexto da organização para a Alvorada da Folia do Divino Espírito Santo em São 

João D’Aliança, cidade situada na microrregião da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A proposta 

parte do objetivo de entender como o processo de construção social dos corpos dessas mulheres se 

relaciona com a rede de sociabilidade que entretece suas relações dialógicas através da ocupação do 

espaço, aqui lido como gendrado, que é a cozinha. Para alcançar essa perspectiva, optamos por 

desenvolver uma pesquisa de trabalho de campo em maio de 2018, durante a Folia. Assim, a 

metodologia integrou a observação natural e o uso de diário de campo. Os dados coletados foram 

analisados a partir do corpo teórico composto por Dias (2014), Freire (1983), Geertz (2008) e Simmel 

(1983) a fim de apreender os aspectos culturais e dialógicos como meios de entender a comunicação. 

Como resultado parcial, percebemos que a sociação simmeliana proporciona uma relação dialógica 

entre as mulheres envolvidas na organização da folia, que lançam mão de seus corpos para compor o 

processo comunicacional. Dessa maneira, a intenção da comunicação dialógica construída na rede de 

sociabilidade analisada nos leva a perceber a reprodução de padrões do contexto social que é 

permeado pelas características do catolicismo popular. Com isso, fica evidente que essa cultura se 

manifesta e se sustenta como produto e produtora da ação organizada pelas mulheres nessa festa 

popular. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Diálogo. Redes de Sociabilidade. Corpo. Cultura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Perceber a comunicação na prática do catolicismo popular é também reconhecer que a cultura 

é semiótica, como postula Geertz (2008), e que possibilita que os sujeitos se conectem e, assim, 

construam e compartilhem vivências, sentidos e significados. Dessas relações, é provável que 

                                                           
1Trabalho apresentado no GT 6 – Corpo, Gênero e Subjetividade do XII Seminário de Mídia, Cidadania e Cultura, 

realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 2018 na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de 

Goiás.  
2Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, na linha de Mídia e Cultura, da Faculdade de Informação 

e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E-mail: denisesoaresdrs@gmail.com.  
3Doutora em Antropologia. Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM), linha de Mídia e 

Cultura, e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Performances Culturais, da Universidade Federal de Goiás. 

E-mail: lucienediasufg@gmail.com. 
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ocorram materializações, quer seja por meio de objetos, constituição de redes de sociabilidade ou até 

mesmo tradições, como no caso da folia do Divino Espírito Santo. No contexto deste festejo, nome 

dado às festas em louvor aos santos católicos, percebemos elementos comunicacionais que alcançam 

a compreensão dos processos que circundam a composição das redes de sociabilidade em níveis 

horizontal e local na realização da Alvorada da Folia do Divino Espírito Santo na cidade de São João 

D’Aliança, situada na microrregião da Chapada dos Veadeiros, interior de Goiás.  

A construção do objeto de estudo, com delineamento na Alvorada, se justifica pelo fato de ser 

o rito que marca o início da Folia. Nessa circunstância, o festeiro, que representa a celebração, entrega 

o mastro com a bandeira do Divino Espírito Santo para o alferes, um membro entre os foliões que 

possui maior graduação dentre os pares e se encarrega de portar a divindade. O alferes fica 

responsável por zelar e brandir a bandeira durante todo o giro da folia, ou seja, no decorrer do trajeto 

dos foliões e rezadeiras entre casas e chácaras. 

Assim, nossa questão-problema surge da necessidade de entender a constituição das redes de 

sociabilidade e das relações comunicacionais estabelecidas entre as mulheres que tornam possível a 

realização da Alvorada da Folia. Por consequência disso, realizamos entre os dias 15 e 19 do mês de 

maio de 2018, uma observação-participante natural. Esse método, como definem Marconi e Lakatos 

(2003), contempla pesquisas onde quem observa possui relações de pertencimento com o grupo 

investigado e, em razão da trajetória de uma das pesquisadoras, este foi escolhido. O diário de campo, 

onde se transcrevem as interpretações do vivido e do sentido (BRANDÃO, 2007), complementou o 

método de coleta de dados. 

Em campo, acompanhamos Inês Carlos Zacarias (74 anos), Nalzira Carlos Soares (69), 

Avelina Parode (60), Maria Bonifácia Rodrigues Soares (55), Lenir Dias (53) e Kamila Teles Soares 

(18), mulheres que participaram da organização da Alvorada. A interpretação do que foi vivido nos 

dois dias em que acompanhamos essas mulheres é guiado por um diálogo frequente com Dias (2014), 

Freire (1983), Geertz (2008) e Simmel (1983). Como apontamentos que valem ser mencionados, uma 

vez que aparecem no decorrer do artigo, destacamos a relação intrínseca e codependente entre a 

cultura e a comunicação. 
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2 FOLIA ENQUANTO ESPAÇO DE DIÁLOGO    

 

De origem simmeliana e gerado na área da Sociologia, o conceito de sociabilidade converge 

com o que entendemos por comunicação. Essa leitura se fundamenta na compreensão de que os 

impulsos e propósitos unem pessoas e promovem interrelações que, nesse sentido, convergem com o 

pensamento em rede. Porém, reconhecemos a necessidade de explicar, ainda que brevemente, que 

nos referimos neste texto às redes que emergem a partir do uso social e não apenas dos usos do meio 

técnico-científico-informacional. 

Com isso, recuperamos os trabalhos de Manuel Castells (2005), estudioso das redes e da 

sociedade na denominada Era da Informação, para demarcar o reconhecimento do autor sobre a 

existência de redes de interação em contextos paralelos ao virtual. Além de mencionar que essas redes 

de sociabilidade interpessoais antecedem a midiatização virtual das relações humanas, o autor reitera 

que a tecnologia foi integrada à vida das pessoas, o que demonstra o movimento de incorporação. 

Logo, isso significa reconhecer as interações como meios de conectar os sujeitos em redes de modo 

independente da tecnologia. 

A partir dessa perspectiva, concebemos a comunicação enquanto fenômeno que envolve 

dialogicidade e sem a qual não é possível concebê-la (DIAS, 2014). Essa concepção se confirma e 

ressoa, sobretudo, quando se pensa o processo comunicacional das redes de sociabilidade a partir das 

contribuições de Paulo Freire (1983), que corroboram para a defesa do aspecto processual e dialógico 

da comunicação, ao qual Dias (2014) se baseia para explicar o diálogo enquanto condição da 

existência humana e, por isso, dependente da reciprocidade. 

Todavia, para que essas redes de sociabilidade e dialogicidade se tornem possíveis, é preciso 

compreender os sujeitos que compõem essas relações, posto que são elementos fundamentais. Ao 

falarmos das produções no espaço social dessas pessoas, devemos reconhecer que, usualmente, os 

indivíduos não estão isolados no mundo e, por isso, são atravessados por elementos que constroem 

sua identidade. Louro (2000) nos auxilia a entender essa construção quando afirma que os corpos são 

construídos socialmente para ocupar determinados espaços e, por sua vez, passam a demonstrar 

marcas dessas intenções. Assim, não é errado perceber que esses processos são condicionantes das 

relações e, por consequência, da construção das redes de sociabilidade. 
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Por serem diretamente dependentes da ação dos sujeitos, essas redes evidenciam a 

complexidade das relações próprias da vida, conforme pontua Simmel (1983). Entretanto, vale 

ressaltar que elas não consideram as subjetividades de forma individualizada, por ter como marcador 

de sua definição de sociação, uma intenção uníssona. Contudo, não acreditamos em uma percepção 

literal dessa dissociação entre a essência dos sujeitos e suas performances em sociabilidade e, por 

isso, concordamos muito mais quando a lógica simmeliana nos conduz a pensar em limites da 

exibição das singularidades – próprias das reuniões sociais - e não em seu completo abandono. 

A leitura de Greiner e Katz (2001) sobre os corpos enquanto participantes dos processos 

comunicacionais em razão dos contínuos agenciamentos de produção, transformação e divulgação de 

mensagens, ratifica a indissociação da subjetividade dos indivíduos nessa rede de sociabilidade. Não 

obstante, o próprio Simmel (1983) atribui a participação dos sujeitos, bem como seu envolvimento 

direto de troca e convivência social, como fator crucial não só para a composição da sociabilidade, 

visto que é preciso manifestação de um ideal em comum para compor uma sociação, como também 

da interação, o que podemos reconhecer como um processo comunicacional. 

Por isso, utilizamos o diálogo enquanto conceito-chave para entender a sociabilidade 

simmeliana, uma vez que perpassa a forma, mas também é extensão4, e aponta a autonomia da 

conversa como um dos nós das redes de sociabilidade. No que corresponde ao objeto que propomos 

estudar, o material do fio que conduz e interliga essas redes é o catolicismo popular, manifestado por 

meio da Folia do Divino Espírito Santo. 

As folias católicas integram uma prática religiosa de origem popular que provoca a ação em 

coletividade. Para além disso, são fortemente marcadas pelo contexto festivo que Parker (1995) 

reconhece como traço de singularidade da religião popular latino-americana. Essas características 

trazem a herança da origem desse festejo “[...] nascido e criado na roça, cultivado nas cidadezinhas 

do interior, herdeiro de antigas tradições ibéricas [...]” como sinaliza Fernandes (1984, p.10). 

De fato, a Folia do Divino Espírito Santo chegou ao Brasil com a colonização portuguesa que 

celebrava o dia de Pentecostes desde o início do século XIV, período anterior à reforma católica 

(ABREU, 1996). A celebração de Pentecostes, segundo a tradição católica, simboliza a descida do 

                                                           
4Para assegurar a congruência da discussão, é válido ressaltar que entendemos a extensão neste texto como meio ou res 

externa, e não pelo viés da transmissibilidade linear que rompe com a dialogicidade. 
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Espírito Santo sob os apóstolos e a mãe de Jesus Cristo e a festa em louvor a essa divindade, 

representada por uma pomba branca, presta homenagens a essa manifestação divina. 

Embora o festejo realizado em São João D’Aliança partilhe elementos com outras festas de 

santos, como a estudada por Marques Gonçalves (2014), não cabe afirmar que o modo como a 

celebração se desenha em Goiás seja considerado único ou que não tenha sido atualizado. O ritual, 

como elemento cultural, ao ser inserido em diferentes espaços sociais, passa por um processo de 

ressignificação que mantém, inclui e/ou exclui ritos conforme necessidade ou desejo do grupo. Festas 

de padroeiro no contexto latino-americano, por exemplo, possuem forte ligação com a vida rural 

(PARKER, 1995) e suas circunstâncias, sendo evidenciadas tanto na realização da folia, quanto nas 

relações construídas entre os devotos e entre os fiéis e a divindade. 

Por esse ângulo, não existem razões para não reconhecer a cultura como produto e produtora 

das redes de sociabilidade que possibilitam pensar e executar tais ritos religiosos. Essa afirmação 

converge com o pensamento de Geertz (2008, p.66) a respeito da cultura ser capaz de produzir um 

padrão de significados que pode ser não apenas transmitido, como também  “[...] incorporado em 

símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os 

homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à 

vida”. Nessa conjuntura, as manifestações do catolicismo popular se inserem, pois, conforme explica 

Bourdieu (2015), a religião pode ser entendida como um símbolo estruturado e estruturante e, 

portanto, um meio de comunicação e conhecimento. 

Posto que a cultura é pública (GEERTZ, 2008), a Folia do Divino Espírito Santo, enquanto 

festa popular, manifesta a força do lugar e possibilita a reconstrução do tecido simbólico. Parker 

(1995, p.163) evidencia essa capacidade dos ritos populares ao destacar o festejo como capaz de 

recuperar “[...] identidades sociais anteriores que se concretizavam por meio da devoção a este ou 

àquele santo, conformando assim um emblema de identificação coletiva que volta a se ligar com os 

laços da comunidade primordial”. Assim, por ser algo que foge da rotina da comunidade, as redes se 

refazem com a intenção de dar continuidade a uma tradição que produz sentidos para aquele grupo 

social. 

Por essa razão, entendemos que as redes de sociabilidade pressupõem a construção de uma 

relação comunicacional dialógica e, portanto, orgânica e cíclica. A autonomia para imprimir discursos 

e compor mediações revela as consequências do diálogo enquanto proximidade, pois o afastamento 
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da prática dialógica rompe com o processo de ação para liberdade, como avalia Dias (2014). Dessa 

forma, o diálogo se torna uma manifestação genuína de reciprocidade (SIMMEL, 1983). 

Na Alvorada da Folia do Divino Espírito Santo que ocorreu em São João D’Aliança no dia 16 

de maio de 2018, o que nos chamou a atenção e despertou a escrita deste artigo, não foram os cantorios 

e os rituais legitimados do festejo, mas sim, a relação entre as mulheres que, ao compor o que estamos 

chamando aqui de rede de sociabilidade, fazem uso de seus corpos como meios de agenciar uma parte 

importante do rito: a preparação da comida e do altar. O sentido social dos corpos das mulheres que 

acompanhamos evidenciou uma sociação complexa e dual no que podemos chamar de “bastidores” 

da folia. A formação dessa rede antecedeu a festa, por isso, as acompanhamos no dia anterior (15) e 

no dia da Alvorada. 

Assim como em diversas circunstâncias, inclusive em contextos externos à Folia, a cozinha é 

um espaço ocupado por mulheres. Para exemplificar que não se trata de um caso isolado citamos a 

obra Sacerdotes da Viola, de Carlos Rodrigues Brandão (1981, p.116), onde o autor relata o ritual 

para “fechar o corpo” dos congos ao ensejo da preparação para o giro da Folia do Divino Espírito 

Santo e descreve: “Na  cozinha  da  casa  a  mulher  de  Arnaldo  ia  colocando  dentro  de  uma  bacia  

de alumínio sete qualidades de ervas, folhas secas de Guiné, Arruda, Erva de Santa Maria e mais  

outras”. O trecho, ainda que se refira a um grupo de Ubatuba (São Paulo), evidencia o espaço onde 

os corpos das mulheres mais circulam na folia: a cozinha. 

 

2.1 As mulheres da folia 

O trabalho das mulheres que fazem a Folia acontecer começa antes do sol nascer e dias antes 

dos foliões e rezadeiras chegarem para o festejo. Talvez por isso, quando chegamos na véspera da 

Alvorada da Folia, por volta das oito horas da manhã na casa da Inês, as expressões dela e de sua 

comadre Lenir e irmã Maria eram de seriedade e a conversa versava sobre os afazeres da festa e o 

cansaço. 

Embora seja aposentada, Inês (74) trabalha diariamente na produção de biscoitos, ora por 

encomenda, ora para ter o que oferecer para as visitas. Em qualquer dia ou hora é possível chegar em 

sua casa e ser contemplada com um copo de café e um biscoito de polvilho. Por ser reconhecida 
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localmente pelos dotes culinários, as encomendas são constantes, porém, aumentam 

consideravelmente em época de rezas, folias e na Romaria do Muquém5. 

Por trabalhar há décadas com a fabricação de biscoitos, Inês acostumou-se a esconder seus 

cabelos, já brancos, debaixo de um lenço de algodão e apenas os exibe nas manhãs de domingo, 

quando vai para a missa na matriz da cidade. Enquanto biscoiteira, desenvolveu métodos próprios de 

produção que não envolvem o uso de aparelhos eletrônicos como liquidificador, fornos elétricos ou 

batedeiras. O motor usado para ralar o queijo e sovar a massa são do seu braço direito certeiro e firme. 

O braço esquerdo, por sua vez, desde a infância apresenta uma má-formação com a qual Inês aprendeu 

a conviver, mas que reflete externamente em um caminhar de torso pendente. 

Por essa razão, em dias de muito trabalho como os que antecedem uma folia, outras mulheres 

vêm para auxiliar, como foi o caso da Lenir (53) e da Maria (55). Lenir, ao assumir o ralador de latão 

que esfarelava com destreza o queijo curado, cobriu também os cabelos com um lenço de algodão 

que trouxe de casa, em sinal de respeito às exigências de Inês em sua cozinha. Enquanto isso, Maria 

se ocupou de esvaziar a pia da cozinha que apresentava colunas de vasilhas usadas na medição de 

leite, óleo, polvilho e ovo, tudo para as bolachas que haviam sido preparadas anteriormente. Ainda 

assim, Inês não descansou e pôs-se a acender o forno de barro, considerado por ela e muitos de seus 

clientes, como um dos responsáveis pelo sabor inconfundível dos biscoitos. 

Por mais que estejam concentradas em suas demandas, o corredor que liga a cozinha com a 

área do fogão de barro é movimentado e nada silencioso. Além do som de passos decididos no chão, 

ouvimos conversas entre as três mulheres. Em um tom ameno, quase sussurrado, comentaram sobre 

as dores nas costas e a noite mal dormida, causada por uma ansiedade da Alvorada que se aproxima. 

Inês reclamou, especialmente, sobre o fato de a Alvorada ocorrer às três horas da tarde, uma vez que 

para ela, deveria ser pela manhã. 

 

                                                           
5A Romaria do Muquém integra a cultura dos católicos são-joanenses. Anualmente centenas de famílias migram para 

Niquelândia, onde montam acampamento nas proximidades do Santuário Diocesano de Nossa Senhora D’Abadia. Com 

data de saída firmada a partir do primeiro dia de agosto, os romeiros retornam apenas após o fim da celebração de Nossa 

Senhora D’Abadia no dia 15. Em razão disso, escolas, poderes executivo e legislativo, adequam o calendário de atividades 

com essa tradição quinzenal. É comum nessa época do ano, especialmente nos dias mais próximos da data festiva da 

santa, alguns comércios fecham as portas em razão da diminuição de circulação de pessoas na zona urbana.   
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Figura 1: (Da esquerda para a direita) Lenir, Maria e Inês conversam na área externa da 

cozinha 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O lamento compartilhado ressoa em uma risada uníssona quando Maria comenta sobre o 

avanço da idade e as dores que ela traz. A manhã de trabalho avança e, ainda que sentisse dores pelo 

corpo, Inês não abriu mão de amassar manualmente o pão-de-queijo, a bolacha e a peta. Apoiando 

seu braço esquerdo contra a velha bacia de madeira, ela investiu com força sua mão direita na massa 

onde se misturava o polvilho, ovo, leite, queijo e óleo quente. 

Em conversa na cozinha, Lenir perguntou se era preciso arrumar o altar, porém, Inês sinalizou 

que seria melhor arrumar no dia seguinte, quando ocorreria a Alvorada. Só pela manhã daquele dia, 

foram produzidas seis latas de bolacha. Assim, se seguiu até o início da tarde, quando todas as formas 

de biscoitos foram assadas e as petas e pães-de-queijo devidamente guardados em sacos e latas de 

alumínio.  

No dia seguinte, recebemos a informação de que a Alvorada começaria às duas horas da tarde 

e não às três, como Inês havia mencionado. Chegando no local com uma hora de antecedência, 

encontramos a filha de Inês, Miracy Suares Geraldo (50) limpando o chão enquanto Avelina (60) 

liderava a organização de lembrancinhas e a ornamentação do altar, da qual Kamila (18) seguia 

prontamente as instruções. A comitiva que trazia os foliões e rezadeiras chegou alguns minutos depois 
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de nós, o que deixou Inês em estado de pânico, andando da sala até a cozinha buscando cadeiras e 

água para servir as quase cinquenta pessoas que chegaram. 

Enquanto isso, Avelina e Kamila colavam adesivos, feitos especialmente para a Alvorada em 

louvor ao Divino Espírito Santo, em pirulitos que seriam distribuídos como lembrança para os foliões 

e rezadeiras. Avelina aproveitou o momento para entregar para Maria alguns adesivos e o restante 

dos pirulitos para que ela também oferecesse lembrancinhas no dia em que fosse servido o almoço da 

Folia em sua casa. Nesse ínterim, Nalzira (69), conhecida pelos familiares e amigos como Zizita, se 

alocou na cozinha para preparar o café, chá e sucos que seriam servidos com os biscoitos que Inês e 

Lenir prepararam no dia anterior. Zizita mora em Planaltina, no Distrito Federal, mas foi até São João 

D’ Aliança participar da festa. 

Com o início da saudação ritual, Inês, por ser a dona da casa, ficou junto aos foliões desde a 

entrega da bandeira do Divino para o alferes da Folia até o último cantorio da Alvorada. As outras 

mulheres que se encontravam atarefadas, Zizita, Avelina e Kamila, perderam o início da Alvorada, 

pois, só foram para a sala principal onde estava o altar, foliões e rezadeiras, após terminarem suas 

demandas na organização da festa. 

Posicionadas à esquerda do altar, as mulheres se apertavam em um pequeno espaço. Durante 

o cantorio, o guia mencionou que o giro era uma tradição iniciada com uma promessa feita há 69 anos 

por Francisco Suares Filho, popularmente conhecido como Chico do Morro. A menção ao 

falecimento de Chico do Morro no ano de 1995, fez com que as filhas presentes na Folia, Inês, Zizita 

e Avelina e a bisneta Kamila se abraçassem partilhando um choro recolhido. Perto do final do bendito, 

último cântico, Zizita, Avelina e Kamila se dirigiram para a cozinha a fim de levar biscoitos e bebidas 

para o cômodo externo onde seria servido o lanche. 

Como de costume, a líder das rezadeiras, Elpídia Pires Ramos, agradeceu a fartura de biscoitos 

e bebidas servidos para o lanche e pediu orações em agradecimento ao trabalho das “mulheres na 

cozinha”, sem as quais, segundo a rezadeira, não haveria o pão para comer. Após foliões, festeiros e 

moradores da cidade que prestigiaram a folia se servirem com os biscoitos, foi feita uma pequena 

distribuição de porções de biscoitos em sacolas plásticas. 

Em São João D’ Aliança existe a prática cultural de, ao final de festejos, levar para casa um 

pouco dos biscoitos que foram servidos, de modo a servir o restante da família que, por ventura, não 

participou da festa. Em continuidade ao giro da Folia, os foliões e rezadeiras seguiram caminhando 
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pela cidade, enquanto Inês e Zizita começavam a organizar a casa recolhendo baldes vazios e varrendo 

sujeira no chão conciliando breves trocas de palavras com alguns visitantes que não haviam se 

retirado. 

Com a descrição da movimentação e uso dos corpos dessas mulheres, ao ensejo do festejo, 

percebemos a existência de uma rede de sociabilidade baseada não só na relação familiar, como 

também, da intenção de que a Folia saia conforme a tradição. Ao pensarmos, por exemplo, na 

exaustiva tarefa de produzir biscoitos de forma manufaturada ao invés de comprar alimentos 

industrializados, notamos uma conformidade laboral dessas mulheres, que lançam seus corpos no 

sentido de garantir a continuidade da tradição. 

No caso específico da Inês, que reclamou diversas vezes de dor e cansaço, podemos interpretar 

sua ação vigorosa frente ao rito religioso como uma forma de ancorar o sofrimento nos recursos 

simbólicos. Geertz (2008, p.79) discorre sobre “o problema do sofrimento” e nos conduz a entender 

que a imposição da vontade religiosa sobre o que causa mal – e neste caso, dor – configura uma 

negação da existência de “[...] acontecimentos inexplicáveis, que a vida é insuportável e que a justiça 

é uma miragem”. Nessa perspectiva, vislumbramos a aproximação, por meio do simbolismo religioso, 

entre sujeito e divindade pelo sacrifício. 

Por entender que a religião popular é um meio de se sentir e se expressar (PARKER, 1995), a 

atuação dessas mulheres na Alvorada da Folia do Divino Espírito Santo nos diz também do modo 

como se elas veem no contexto social. Quando a Louro (2000) aborda que a definição do “natural” 

decorre de um processo cultural, alcançamos as ações nos “bastidores” da Folia como algo 

representativo do papel da mulher na sociedade patriarcal. 

Foi possível identificar, ainda a partir da leitura de Louro (2000), o modo como as estruturas 

culturais constroem as relações de gênero que marcam os corpos dessas mulheres definindo sua 

presença – e ausência – na Folia do Divino Espírito Santo. Como consequência disso, o fluxo de ação 

dessas mulheres se concentra na cozinha, ou seja, no espaço privado da esfera doméstica, o que 

também permite fazer um paralelo entre o que se mostra e o que se oculta na realização do festejo. 

Como pode ser observado na Figura 2, o altar é cuidadosamente ornamentado, ainda que de 

maneira simples. Na organização foram dispostos símbolos do catolicismo popular como imagens 

sacras, o manto branco, a Bíblia e as velas. A bandeira do Divino Espírito Santo fixada no centro do 

altar simboliza a presença da divindade e da fé da moradora da casa. O mastro com a bandeira do 
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Divino e a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida que giram a folia, foram colocados ao 

lado do altar para o momento de adoração durante a oração da ladainha conduzida pelo grupo de 

mulheres da folia, chamado rezadeiras. 

 

Figura 2: Altar da Alvorada na casa de Inês 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Embora o altar seja aparentemente estático, no contexto da Folia do Divino Espírito Santo, 

ele representa a “vida” – circular e em constante movimento – do festejo. Os simbolismos como o 

mastro, a bandeira e a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, catalisam os sentidos dos 

atores sociais e, assim, desempenham valores de ícone. Pelo prisma do catolicismo popular, esses 

ícones se tornam “símbolo concreto de uma realidade mediadora para o transcendente”, como explica 

Parker (1995, p. 168). Por isso, na data da festa patronal, esses símbolos recebem os sentimentos que 

foram acumulados, sensível e corporalmente, na experiência mística popular (PARKER, 1995). 

Inevitavelmente também é possível acrescentar nesse quadro, a sociação dos sujeitos que 

participaram da Alvorada, especialmente as mulheres responsáveis pela preparação da festa. O 

deslocamento para a casa da Inês a fim de preparar biscoitos e ornamentar o altar resultam de um 

movimento iniciado por impulsos religiosos. Simmel (1995) compreende esses impulsos como 
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conteúdo e/ou matéria da sociação que se torna, por consequência, fundamental para entendermos a 

interação. 

Na interação do pensamento simmeliano não são as funções que designam o caráter de 

sociabilidade, mas sim, o agrupamento das ações sociais, ou seja, são as relações que se estabelecem 

nas redes. No contexto da preparação para a Alvorada da Folia do Divino Espírito Santo em São João 

D’Aliança isso se tornou evidente, visto que, por meio do diálogo estabelecido entre as mulheres que 

trabalhavam na cozinha, se coordenaram em harmonia os ritos do festejo. 

Pensar o ordenamento das ações dessas mulheres, a partir de uma perspectiva que engloba os 

processos comunicacionais, implica reconhecer a relação de horizontalidade entre as interlocutoras 

como fator sem o qual a execução da preparação para a folia não seria realizável. Em uma discussão 

sobre a dádiva e sua circularidade, Dias (2014, p.346) explica que a busca pelo sistema de trocas 

simbólicas mediado pela integração fortalece o dialogismo, uma vez que “[...] os processos 

comunicacionais somente se tornam plenos quando o diálogo se faz possível, quando o circuito entre 

o ‘dar, receber e retribuir’ se completa e modifica as pessoas envolvidas em seu movimento”. 

Contudo, o repertório de comportamentos desta rede de sociabilidade reproduz também um 

modo de experienciar as vivências. Parker (1995), ao discorrer sobre o catolicismo popular, menciona 

que a inserção das pessoas nos ritos atende uma demanda de fé em que é preciso desenvolver ações 

e não apenas fazer pedidos para a divindade. Por pensar as práticas e produções de sentido, Geertz 

(2008, p.67) afirma que a “religião ajusta as ações humanas a uma ordem cósmica imaginada”, porém, 

não é apenas por essa ordem que a atuação das mulheres se sustenta. 

Ao restringirem o protagonismo em um espaço privado, porém, de evidente relação com o 

cuidado com o outro, essas mulheres vivenciam uma situação de conformação com uma construção 

de subserviência formulada para parecer natural às mulheres. Ainda que Louro (2000) sustente a 

argumentação do processo construtivo do perfil de mulheres “de verdade” no âmbito escolar, vale 

pontuar que a ideologia que fomenta esse discurso “normalizador” das ações femininas deriva de um 

contexto social que não se restringe apenas ao ambiente escolar. 

As marcas desses processos aparecem em práticas cotidianas porque compõem a trajetória 

dessas mulheres. A Figura 3 exemplifica essa questão, pois, a imagem foi feita momentos após a 

finalização da Folia, enquanto o lanche da tarde estava sendo servido em um outro cômodo externo 

da casa de Inês. O vazio da cozinha aponta os sinais de um cômodo que esteve em movimento, através 



 

385 
 

do amontoado de cascas de ovos, da panela de pressão onde se preparou o chá, agora vazia no fogão 

e os panos de prato jogados indiscriminadamente próximos a dois queijos curados. 

 

Figura 3: A cozinha de Inês após a Folia 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Por ter sido o espaço em que a rede de sociabilidade das mulheres mais circulou, percebemos 

uma ligeira desordem no primeiro instante, mas, um olhar mais atento na imagem possibilita perceber 

que, mesmo na urgência das demandas do dia, foi mantida uma ordem nos objetos da cozinha. Esse 

zelo, embora sutil, materializa as marcas desses corpos que foram disciplinados a buscarem 

valorização social mediante superficial organização do espaço interno. 

A noção do visível e do oculto e as relações com as vivências e experiências das mulheres é 

mencionada por bell hooks (2010, online), quando discorre sobre como os marcadores sociais 

condicionaram as mulheres negras a não se permitirem vivenciar o amor em sua excelência de 

entrega. No texto Vivendo de Amor,  é dito que, usualmente, quando uma mulher negra está segura 

de si no trabalho “é bem provável que se formos visitá-la sem avisar, com exceção da sala, todo o 

resto da casa vai estar a maior bagunça [...] Creio que esse caos representa uma reflexão de seu 

interior, da falta de cuidado consigo própria”. 

Embora se reconheça que as intersecções que perpassam as mulheres negras citadas por bell 

hooks não atravessam as mulheres que participaram da organização da Alvorada da folia, uma vez 
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que não são negras, percebe-se que por estarem inseridas em um contexto social que condiciona as 

mulheres a educarem seus corpos (LOURO, 2000), elas partilham, nesse sentido, de uma imposição 

similar do cuidado com o outro para além de si. Dito isso, é possível estabelecer um paralelo com a 

organização do espaço privado como uma manifestação do ser interno. Após pelo menos três dias de 

trabalho árduo na preparação do alimento que foi servido, seria compreensível encontrar uma cozinha 

que refletisse o cansaço tantas vezes relatado durante a pesquisa de campo. 

Contudo, a imagem representa a própria maneira como as mulheres se apresentaram no 

festejo. Ainda que em grupo elas falassem abertamente das dores e frustrações ocasionadas pelo 

festejo, nenhuma dessas impressões foram transparecidas para os foliões, rezadeiras ou público da 

festa. Então a cozinha, assim como aquelas que trabalharam nela, subvertem o autocuidado em prol 

de cumprir um rito religioso que, como apreende Bourdieu (2015), demanda desde sua conjuntura, a 

organização. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Embora a produção dos biscoitos para os foliões e a ornamentação da casa sejam partes 

importantes dos rituais da Folia, a maneira de existir dos corpos das mulheres observadas nesta 

pesquisa, reproduz os processos sociais e evidencia uma das marcas da construção dos corpos 

gendrados na sociedade contemporânea. Embora tenham sido colocadas em um lugar de “bastidor”, 

a partir deste local, as mulheres possibilitam a realização da Alvorada da Folia do Divino Espírito 

Santo, constroem autonomia e articulam uma rede de sociabilidade que aporta a perspectiva de 

sociação simmeliana sustentada pela dialogicidade. 

Com a apreensão da dimensão cultural e religiosa nos processos comunicacionais da rede de 

sociabilidade dessas mulheres, notamos o diálogo como um modo de intercâmbio ritual (DIAS, 

2014). Essa concepção está em sintonia com o fato da prática do catolicismo popular também ser uma 

forma de resistência simbólica (PARKER, 1995), visto que a fé popular tem se mantido e perpetuado 

por meio das relações familiares. 

Reconhecer que os dias devotados a produção e preparação da festa também englobam o rito 

do festejo é não negar a participação dessas mulheres na manifestação de sua fé. A organização, 
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embora não seja midiatizada, aparece como elemento circunstancial para a produção de sentidos local 

e, por isso, não deixa de ser menos mediadora do que um veículo de comunicação de massa, uma vez 

que existem processos comunicacionais no engendramento dessas ações. 

 

HANDS-ON: NETWORK AND DIALOGUES IN THE FOLIA’S KITCHEN 

 

ABSTRACT  

 

This paper presents an analysis about the formation of a sociability network built by women in the 

context of the organization for the Alvorada of the Folia do Divino Espírito Santo in São João 

D'Aliança, a city located in the Chapada dos Veadeiros in Goiás. The objectives of this research leads 

us to understanding how the process of social construction of the bodies of these women is related to 

the network of sociability that interweaves their dialogical relations through the occupation of space, 

here read as gendrado, which is the kitchen. To achieve this perspective, we chose to develop a 

fieldwork survey in May 2018, in the occasion of Folia. Thus, the methodology integrated the natural 

observation and the use of field diary. The collected data were analyzed from the theoretical body 

composed of Dias (2014), Freire (1983), Geertz (2008) and Simmel (1983) in order to apprehend 

cultural and dialogic aspects as a means of understanding communication. As a partial result, we 

perceive that the Simmelian association provides a dialogical relationship between the women 

involved in organizing the foliage, who use their bodies to compose the communicational process. In 

this way, the intention of the dialogical communication constructed in the network of sociability 

analyzed leads us to perceive the reproduction of patterns of the social context that is permeated by 

the characteristics of popular Catholicism. Thereby, it is evident that this culture manifests itself and 

sustains itself as a product and producer of the action organized by women in this popular celebration. 

 

Keywords: Communication. Dialogue. Sociability. Body. Culture. 
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A INVISIBILIDADE DAS MULHERES NA CIÊNCIA: ANÁLISE DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICAS DE DOCENTE DOS CURSOS DE MESTRADO EM LETRAS E 

LINGUÍSTICA E EM MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – 

CAMPUS SAMAMBAIA 

 

Hevellin Estrela1 

Suely Henrique de Aquino Gomes2 

 

RESUMO  

 Este trabalho tem como objetivo verificar diferenças nas produções científicas de docentes de 

mestrado dos cursos de Letras e Linguística e de Matemática da UFG – Campus Samambaia, sob a 

perspectiva de gênero. Adota-se abordagem quantitativa para proceder à análise comparativa das 

atividades acadêmicas e científicas desses docentes a partir de seus currículos Lattes. Utilizou-se o 

teste estatístico distribuição de frequência para verificar possíveis diferenças, estatisticamente 

significantes, na produção científica da população estudada. A variável observada nesse trabalho é a 

qualitativa nominal, quando não existe ordenação dentre as categorias e a variável sexo é a que norteia 

a presente pesquisa. Em média, as professoras da matemática têm 12,2 publicações para os anos 

analisados, enquanto a média dos homens no mesmo período é de 11,81 publicações. A média da 

produção científica das professoras do Curso de Letras e Linguística é de 48,1 publicações, enquanto 

a dos homens fica em torno de 46,5 publicações. Somando-se as produções científicas dos dois cursos 

analisados no período analisado tem-se 2.233 publicações. Observa-se que no geral, as médias de 

produção dos homens são inferiores àquelas das mulheres. Escolheu-se dois cursos bem distintos, 

historicamente com predominância de gênero, homens no curso de matemática e mulheres no curso 

de letras, e os dados mostraram que, nos casos estudados, em termos de publicações (artigo, trabalho 

em evento, capítulo de livro, livro, participação em bancas) as mulheres publicaram mais que os 

homens. 

 

Palavras-chave: Estudo de gênero. Mulheres cientistas. Produção científica feminina. Atuação 

feminina. Igualdade de gênero. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Este trabalho tem como tema gênero e ciência. O objetivo é verificar diferenças nas atividades 

científicas de docentes dos programas de pós-graduação (Mestrado) em Letras e Linguística e 

Matemática da Universidade Federal de Goiás – Campus Samambaia, sob a perspectiva de gêneros.  

                                                           
1 Bacharel em Biblioteconomia, servidora do IF Goiano, mestranda do PPGCOM/FIC/UFG, e-

mail:hevellinestrela@gmail.com 

2 Doutora em Ciência da Informação, professora titular do PPGCOM/FIC/UFG, e-mail: suelyhenriquegomes@gmail.com 
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 Na Grécia clássica e na República Romana as mulheres eram tidas apenas como belas e não 

participavam das discussões políticas conforme afirma Silva (2012, p. 1). Corroborando com essa 

ideia, temos nas palavras de Silva (2008, p. 136) que nos diz que a opressão do gênero tem seu início 

desde os primórdios da humanidade, mas que essa opressão muda conforme os contextos sociais e 

históricos e cita o exemplo da Revolução Francesa que não se permitiam usar os mecanismos de 

opressão de antes e para fazer com que as mulheres fossem consideradas menores, usava-se os 

conceitos científicos, pois assim contribuiria para a estrutura econômica capitalista e a organização 

patriarcal. 

No intuito de entender o que vem a ser essa organização patriarcal e apesar da falta de 

unanimidade do conceito do patriarcado e das várias discussões weberianas e marxistas existentes 

sobre o termo, se faz necessário demonstrar qual linha está sendo fundamentada essa pesquisa. Para 

Pateman (1993) a gênese da civilização se deu com a vitória do pai, pois nos primórdios, imperava o 

direito materno, a prática livre das relações sexuais e isso impedia a visualização da linhagem paterna 

e a descendência era então reconhecida pela mãe. Pateman (1993, p. 50) ainda nos diz que: “o 

patriarcado foi um triunfo social e cultural. O reconhecimento da paternidade foi interpretado como 

um exercício da razão, um avanço necessário que forneceu as bases para a emergência da civilização 

– todas elas realizações dos homens”. 

 Tem-se na história do mundo vários exemplos da opressão e desigualdade das mulheres em 

relação aos homens, o não direito ao voto; a desvalorização profissional; a carga horária de trabalho 

além do trabalho formal, conhecido como a tripla jornada de trabalho; a exclusão da mulher das 

esferas públicas e decisões políticas e a não participação do conhecimento voltado para a área das 

ciências. Betoni (2017) afirma que feminismo é um movimento que luta contra as várias formas de 

opressão que são exercidas pelas mulheres e busca a igualdade entre os gêneros. 

A autora supracitada ainda reforça que “por ser um processo histórico e não uma fatalidade 

biológica, a hierarquia entre os sexos pode então ser combatida em todas as áreas. A partir dessa 

constatação as frentes de luta do feminismo não param de se multiplicar” (BETONI, 2017, p. 1). 

Conforme defende Beauvoir (2016, p. 11): “ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, isso 

tem muito a ver com a ideia também defendida pela autora do sexismo biológico, que entende a 

mulher como inferior, apenas pelo fato de ser mulher, e a autora traz em sua obra que a mulher, como 
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a sociedade quer que seja, é uma construção social e a ideia do sexismo é fazer com que a biologia 

do gênero seja levada também para a questão social. 

Pierucci (2007, p. 34) em seu artigo “do feminismo igualitarista ao feminismo diferencialista 

e depois” nos traz de forma suscita essa questão de sexo e gênero quando coloca: “‘sexo’ é o dado 

biológico de uma classificação doravante chamada ‘gênero’ ‘Sexo’ é o substrato biológico sobre o 

qual são construídas as práticas socioculturais de ‘gênero’”. 

Existem várias definições para gênero, e ela varia de acordo com o objeto a que se quer 

entender tal palavra e colocação. Praun (2011, p. 58), após fazer um levantamento histórico sobre a 

conceituação de gênero, coloca que gênero surge como uma categoria de analise e que objetiva 

demarcar lugares e distinguir o que é masculino e feminino. Pierucci (2007, p. 34) ainda nos diz sobre 

essa questão de masculino e feminino o seguinte: “as palavras ‘macho’ e ‘fêmea’ identificam 

clinicamente pessoas em termos de suas naturezas biologicamente sexuadas; as palavras ‘masculino’ 

e ‘feminino’ identificam socialmente pessoas em termos de seus gêneros”. 

E essa nova conceituação tem muito a ver com o movimento feminista e que mesmo com 

muitos avanços que esse movimento conseguiu como o direito ao voto, de estudar, à pílula 

contraceptiva, entre outros, há muito ainda a ser feito, pois o que se vê é que, mesmo com educação 

de nível superior, os salários das mulheres ainda são menores e os cargos ocupados na chefia ainda 

são poucos, tendo ainda muitas responsabilidades com os filhos e questões domesticas (PRAUN, 

2011). 

O que é possível notar é que com essa diferenciação de gênero, principalmente dentro da 

ciência, precisa ser estudada e discutida, pois conforme nos diz Brabo (2007, p. 16) é preciso fazer 

reflexões sobre o tema de gênero e educação, para que novos caminhos possam ser vislumbrados e 

as mulheres possam buscar “na educação, um lócus de práticas de formação para a equidade de ambos 

os sexos”. 

Conforme nos diz Virgínia Woolf é preciso que as mulheres tenham liberdade de 

experiência, para assim divergir dos homens sem receio e poder expressar claramente as diferenças 

das atividades mentais, por isso “é preciso que sempre exista um núcleo de mulheres capazes de 

pensar, inventar, imaginar e criar com a mesma liberdade que os homens (WOOLF, 2018, p. 50)”. 
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Uma das formas de se buscar esse núcleo de mulheres que sejam capazes e pensar e buscar a 

igualdade de gênero é através da frente de trabalho, que ganhou maior visibilidade no que é 

considerada a segunda onda do feminismo, uma vez que “os debates entre estudiosas e militantes 

feministas e suas críticas problematizaram e voltaram suas atenções ao conceito de gênero” (LOURO, 

2014, p. 15).  

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Embora muitas mulheres tenham participado de importantes conquistas científicas, elas quase 

sempre estiveram na marginalidade da ciência. Mesmo que essa realidade já tenha sido modificada 

nos últimos 50 anos, o aumento progressivo das mulheres nas atividades de pesquisa e docência deu-

se devido aos movimentos feministas, a luta pela igualdade do sexo e às transformações econômicas 

e sociais (CITELI, 2000; SCIENBINGER 2001; NUEMBERG, 2005). 

Uma das conquistas das mulheres foi o acesso ao ensino e nos dias atuais já é possível ver que 

as mulheres são maioria na graduação, conforme os dados do Portal Brasil (2016) e do censo da 

educação superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, 

onde se verifica que o número de mulheres que se matricula nos cursos de graduação no Brasil é de 

70,6% em relação ao número de homens que é de 29,4%. 

 

Tabela 1 – Número de matrícula em cursos de graduação 2007 a 2017.

 
Fonte: INEP (2017) 

 

Já em relação aos cursos de pós-graduação (mestrado, mestrado profissional e doutorado) os 

dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CNPq, também nos mostra 

que o público feminino é maioria nesses cursos.  
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Tabela 2 – Ingressos, matriculados e concluintes em cursos de pós-graduação no Brasil – 2015 

Fonte: CNPq (2015) 

 

A partir dos dados acima, se faz necessário verificar qual é o gênero que predomina enquanto 

aos docentes. E o que o Censo de 2017 do INEP nos traz é a seguinte informação: “tanto na rede 

privada quanto na rede pública, os docentes mais frequentes são homens” (INEP, 2017, p. 4). 

 

Tabela 3 – Gênero predominante na docência em 2016 

 
Fonte: INEP (2017) 

 

De acordo com Sugimoto (2018) as mulheres, mesmo sendo maioria no corpo discente do 

ensino superior, tanto graduação quanto na pós-graduação, ainda são minoria do corpo docente “a 

participação feminina entre os professores cresceu somente 1%, de 44,5% para 45,5%”. 

Também com os dados do Censo do INEP (2017, p. 16) “a maioria dos docentes nas 

universidades tem doutorado (54,6%)”, com isso fica o questionamento de como está sendo a atuação 

das mulheres que estão nesse campo de atuação profissional. 

Silva (2008, p. 133) nos remete a um começo que não podemos esquecer-nos de onde vem à 

problemática e diferença entre mulheres e homens na ciência, das relações sociais de gênero, e que a 
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ciência se caracteriza como masculina, excluindo as mulheres ou, ainda, negado os seus feitos, por 

isso é necessário entender que essa influencia ou negação da mulher, está diretamente ligada à 

história, num tempo e num espaço, que buscam interesses políticos, econômicos e sociais e que 

refletem nas questões de gênero e raça. 

 Ainda conforme Silva (2008) por toda história teve a diminuição de todo feito pelas mulheres 

na ciência e só a partir do século XX é que começou a ter duras críticas em relação à desconsideração 

das mulheres nos seus feitos acadêmicos. E com essas críticas é possível notar que passa a ser 

questionada a crença que as mulheres possuíam alguma inferioridade.  

Nota-se certa mudança na ciência, conforme nos relata Silva (2008) que devido às críticas 

feministas, à Ciência moderna possibilitou a compreensão de novas representações sociais e os 

atributos da subjetividade humana interferiram nos resultados das pesquisas e que isso não era ruim. 

 Pode-se perceber uma busca pela igualdade, o que na verdade deveria ser uma equidade, na 

ciência moderna devido a essas críticas realizadas por mulheres cientistas. A ciência moderna não 

tem uma definição rígida, única, mas ela está ligada a busca por um método que a legitimasse em 

verdade ou não, mas o que foi possível verificar através de vários estudos e pesquisas é que não existe 

uma verdade absoluta e que os cientistas costumam mudar seus campos de atuação, buscando 

entender e compreender o mundo (RAMOS, NEVES, CORAZZA, 2001). 

Muito ligado à questão da ciência moderna, está a tentativa de definir, algo que não é possível 

devido a sua grande complexidade e ao seu conceito genérico do que é a comunicação científica. 

Targino (1998) fala que a comunicação científica é a troca de informações entre indivíduos de uma 

comunidade cientifica que constitui um sistema global e fundamenta a informação científica gerando 

o conhecimento científico. Caribé (2015, p. 90) reforça que comunicação científica são as atividades 

desenvolvidas por diferentes pessoas e instituições com o objetivo de levar a informação científica a 

determinado grupo social. 

Caribé (2015, p. 90) ainda nos diz que a comunicação científica tem uma abrangência além 

da comunidade acadêmica e que as informações eram repassadas para que tanto os cientistas quanto 

o público, considerado leigo, pudessem ter informações necessárias para desenvolverem seus 

trabalhos cotidianos. E isso implica em uma dicotomia da comunicação científica, pois ela atendia 

tanto ao público interno quanto ao público externo, popularizando assim a ciência. 
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Nisso acaba que transforma a comunicação científica em processo e segundo Leivrouw e 

Carley (1992) apresentam, esse processo pode ser dividido em três estágios progressivos: a 

concepção: onde a comunicação ocorre de uma maneira direta e informal, facilitando a interação 

interpessoal; a documentação: onde há muito compartilhamento de informação através dos meios 

formais, produzindo assim registros desse processo e o terceiro estágio é a popularização, onde as 

ideias científicas tornam parte do discurso público e há uma maior popularização da ciência. 

Podemos dizer que os dois primeiros estágios estão relacionados a comunidade científica 

interna, enquanto o último está mais direcionado ao público em geral (CARIBE, 2015, p. 92). Foca-

se nesse trabalho no segundo estágio desse processo de comunicação proposta, a documentação, que 

é quando o cientista divulga seus conhecimentos através da escrita e que é conhecida por produção 

científica. 

Targino (1998) nos faz entender produção científica como um produto da comunicação 

científica e que só é possível o cientista conseguir credibilidade por esse seu produto, através da 

avaliação dos seus pares. 

O ato de avaliar, julgar bom ou ruim, ou ainda de ter retoques que contribuam na melhoria da 

comunicação científica é um comportamento extremamente comum e com grande relevância na 

atividade científica (FREITAS, 1998). 

Uma forma de ter essa relevância na ciência é através da medição da produtividade cientifica 

e para um cientista ter suas produções medidas é necessário incluir o número total de artigos 

publicados em toda a sua carreira ou em um período fixo de tempo e também adicionar, de forma 

ponderada, por fatores que indiquem “qualidade” do veículo de publicação (WAINER, VIEIRA, 

2013). 

Os autores Almeida e Zanlorenssi (2017) nos trazem dados em relação à pesquisa científica 

da desigualdade de gênero em relação aos salários e nota-se as mulheres estão com os ganhos salariais 

equivalentes aos homens. 
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Gráfico 1 – Diferença salarial entre homens e mulheres – atividades profissionais e científicas 

 

Fonte: Almeida e Zanlorenssi (2017) 

 

 O que nos faz questionar, se o problema de produção científica não é mais salarial, qual então 

as variáveis que influenciam na quantidade dessa produção científica para cada gênero? 

 

3 METODOLOGIA 

 

O pesquisar costuma ser guiado por uma característica básica humana: a curiosidade. E muitos 

fatores podem despertar essa curiosidade. Nesse projeto trabalhou-se com a pesquisa bibliográfica e 

quantitativa para proceder à análise comparativa das atividades acadêmicas e científicas dos docentes 

do programa de mestrado (Letras e Linguística, Matemática) a partir de seus currículos Lattes. 

Utilizou-se o teste estatístico distribuição de frequência para verificar possíveis diferenças, 

estatisticamente significantes, na produção científica da população estudada. A variável observada 

nesse trabalho é a qualitativa nominal, quando não existe ordenação dentre as categorias e a variável 

sexo é a que norteia a presente pesquisa. 

Gil (1991) apud Silva, Menezes (2005, p. 21) conceitua a pesquisa bibliográfica como: 

“quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de 

periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet”. 
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Para pesquisa quantitativa é relacionada o método “survey que pode ser descrita como a 

obtenção de dados ou características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas” 

(FREITAS, et al., 2000, p. 5). Ainda para Freitas, et al. (2000) esse método a análise dos dados vai 

depender da variável a ser utilizada. Nessa pesquisa utilizou-se a variável sexo, de acordo com o 

método trata-se uma variável nominal que pode ser entendida como: “variável mais simples, onde os 

elementos do conjunto original são agrupados em classes ou categorias” (FREITAS, et al., 2000, p. 

110). 

 A busca pelo sexo do docente e suas produções científicas deu-se inicialmente pelo site do 

programa de Letras e Linguística (http://pos.letras.ufg.br/) e pelo site do programa em Matemática 

(http://posgraduacao.mat.ufg.br/). A especificação desses cursos dá-se pela necessidade de limitação, 

conforme Lakatos e Marconi (2010) defendem e também por serem áreas que são historicamente 

mais preenchidas por mulheres (Letras e Linguística) e por homens (Matemática). 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Durante as buscas dos dados, não se teve nenhuma dúvida quanto ao sexo dos docentes, uma 

vez que em ambos os sites havia fotos das professoras e dos professores dos programas.  

Durante o levantamento percebeu-se que ambos os programas possuíam linhas distintas de 

pesquisa, mas preferiu-se não fazer a divisão pelas linhas, uma vez que esta se pensando no macro da 

área. E em termos do que se tem em relação ao gênero dos programas pode ser visto na tabela 4 

abaixo: 

Tabela 4: Tabela quantitativa dos docentes dos programas 

 

Fonte: As autoras 
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Inicialmente o que se percebe é uma diferença do total de docentes entre os dois programas, 

mesmo que pequena, o programa de Letras e Linguística possui 39 (trinta e nove) professoras e 

professores, enquanto o programa de Matemática e Estatística possui um total de 32 (trinta e dois) 

professoras e professores.  

O quantitativo de professoras no programa de Matemática ser tão abaixo, cinco vezes menor 

do que o número de professores, já é algo que assusta e corrobora ideia que as mulheres são minoria 

nas ciências exatas. 

Já a realidade do curso de pós-graduação em Letras e Linguística a diferença não é tão 

disparada, mesmo o número de professoras sendo maior que o número de professores, esse 

quantitativo a mais não é de grande expressão. 

O objetivo desse trabalho não é apenas verificar quantitativamente o número de professoras 

e professores dos cursos, mas também fazer uma análise pelo currículo dos docentes disponível na 

plataforma Lattes, com o intuito de verificar se há uma maior produção relacionada ao gênero. E para 

isso tem-se a tabela 5 que traz esses dados. Apesar de se tratar de dados abertos, onde qualquer pessoa 

pode obter essas informações na plataforma Lattes e no site dos programas, para não ter nomes 

relacionados, cada professor será reconhecido pela sigla P de pesquisador e um número sequencial, 

para fazer a devida diferenciação de cada docente e a sua produção, assinalando na tabela seu gênero, 

onde a sigla M é de masculino e a sigla F se refere a feminino. No caso do programa de Matemática, 

que ficará com a sigla ME. E do curso de Letras e Linguística ficará com a sigla LL. O período 

analisado de ambos os cursos é de 2017 e 2018/1. Exposto isso se pode verificar então a tabela de 

produção de tais docentes da seguinte forma: 

 

Tabela 5: Produção científica dos docentes ligados aos programas pesquisados. 

Professor Gênero Programa 

está 

ligado 

Artigo Livros 

ou 

Capítulos 

de livros 

Anais em 

congressos 

Trabalhos 

técnicos e 

eventos 

Participação 

em bancas 

Outras 

publicações 

P1 M LL 0 0 0 47 2 12 

P2 M LL 1 4 2 7 6 5 

P3 M LL 3 8 5 4 14 3 

P4 F LL 5 0 0 4 15 9 

P5 F LL 0 0 3 6 32 3 

P6 F LL 4 0 1 20 16 5 

P7 F LL 0 24 0 8 49 12 
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P8 F LL 4 4 7 11 22 14 

P9 M LL 5 9 17 17 18 0 

P10 F LL 2 1 8 18 19 0 

P11 F LL 2 1 39 16 21 4 

P12 F LL 3 4 17 12 23 1 

P13 M LL 1 5 6 13 10 0 

P14 F LL 1 2 0 0 0 0 

P15 F LL 4 6 1 6 19 2 

P16 F LL 1 29 2 26 31 4 

P17 F LL 2 0 25 6 29 0 

P18 F LL 2 2 16 9 23 1 

P19 M LL 3 2 8 13 54 0 

P20 M LL 2 0 8 1 6 0 

P21 F LL 2 0 0 11 2 1 

P22 M LL 4 5 2 10 21 2 

P23 F LL 1 4 25 36 22 0 

P24 F LL 0 7 13 10 12 2 

P25 M LL 0 5 3 1 13 0 

P26 M LL 10 10 13 14 39 4 

P27 F LL 0 4 3 17 27 1 

P28 M LL 1 0 0 0 0 0 

P29 M LL 14 1 13 32 15 0 

P30 F LL 1 2 1 3 4 1 

P31 M LL 3 5 7 9 21 1 

P32 F LL 0 0 0 0 0 0 

P33 M LL 7 14 5 4 5 0 

P34 F LL 2 5 3 7 26 2 

P35 F LL 1 5 13 18 25 10 

P36 F LL 0 1 2 53 3 24 

P37 F LL 1 3 0 0 3 0 

P38 M LL 1 2 7 32 22 0 

P39 F LL 1 5 1 2 9 0 

P40 M ME 2 0 1 1 2 0 

P41 M ME 0 0 5 1 1 3 

P42 F ME 1 0 9 7 14 1 

P43 M ME 3 0 1 0 1 0 

P44 M ME 7 1 1 2 13 0 

P45 M ME 8 0 0 2 13 1 

P46 M ME 1 0 0 0 5 0 

P47 M ME 8 0 0 2 7 0 

P48 M ME 2 0 2 0 0 0 

P49 M ME 3 0 1 1 4 6 

P50 M ME 1 0 0 0 10 0 

P51 F ME 0 1 2 3 5 0 

P52 M ME 3 0 0 2 2 0 
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P53 M ME 1 0 0 0 2 0 

P54 M ME 1 0 0 0 5 0 

P55 F ME 1 0 0 0 1 0 

P56 M ME 0 0 0 0 0 0 

P57 M ME 0 0 0 0 0 0 

P58 M ME 6 0 8 5 8 0 

P59 F ME 1 1 4 9 0 0 

P60 M ME 1 0 0 0 6 0 

P61 M ME 2 0 0 2 3 0 

P62 M ME 1 0 0 0 1 0 

P63 M ME 12 0 0 4 11 0 

P64 M ME 1 0 1 1 0 0 

P65 M ME 0 0 0 1 2 0 

P66 M ME 4 0 4 3 8 0 

P67 M ME 8 0 0 3 13 0 

P68 M ME 5 0 7 10 13 1 

P69 F ME 1 0 0 0 0 0 

P70 M ME 0 0 1 1 8 0 

P71 M ME 0 0 3 1 10 2 

Fonte: As autoras. 

 

O que se pode constatar da tabela acima é que mesmo com a obrigatoriedade dos programas 

que suas professoras e seus professores tenham produção científica, essa não é bem uma realidade se 

verificarmos a diferença de produção das duas áreas aqui analisadas. É importante salientar que 

durante a busca dos dados sempre observou a questão da data de atualização dos currículos Lattes e 

todos estavam com atualização recente, pois apresentavam o Lattes atualizado no período de 

dezembro de 2017 a junho de 2018. Os dados foram coletados no mês de julho do presente ano. 

Para uma melhor visualização do que foi exposto acima, mas de forma concisa em relação 

às publicações, tem-se o quadro abaixo que mostra a diferenciação de publicação do por gênero de 

cada programa de pós-graduação estudado nesse artigo. 
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Tabela 6: Total de publicação 

 

Fonte: As autoras. 

 

Independente do formato da publicação (artigo, trabalho em evento, capítulo de livro, livro 

ou orientação de trabalhos) verifica-se expressiva produção do programa de Letras e Linguística em 

relação ao programa de Matemática, independente do gênero dos autores. 

Quando analisada a diferença de gênero das publicações, ela fica ainda mais significativa. 

Uma vez que do total de 1.216 publicações feitas por mulheres, apenas 61 dessas publicações são 

direcionadas as professoras do programa de pós-graduação em Matemática.  

Quando se soma o total de publicações do gênero masculino, tem-se 1.017 publicações, e 

que a soma dos dois programas para esse gênero é menor do que foi publicado, somente pelas 

professoras, do programa de Letras e Linguística.  

Constatou-se que o total de produção analisada nesse período do curso de matemática é de 

380 publicações. Desse total, 16,05%, ou seja, 61 publicações são assinadas pelas cinco professoras 

integrantes do programa. Em média, as professoras da matemática têm 12,2 publicações para os anos 

analisados e o desvio padrão se refere a 12,56. Enquanto a média dos homens no mesmo período é 

de 11,81 publicações e o desvio padrão consta de 9,79.  
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A média da produção científica das professoras do Curso de Letras e Linguística no período 

analisado (1155 publicações/24 professoras) é de 48,1 publicações, enquanto a dos homens fica em 

torno de 46,5 publicações para o mesmo período (608 publicações/15 professores).   

Somando-se as produções científicas dos dois cursos analisados no período analisado tem-

se 2.233 publicações. Desse total, as mulheres - independente do programa a que está vinculada - são 

autoras de 1.216 publicações (54,46%), o que dá a média de 41,9 publicações para o sexo feminino.  

Os homens dos dois programas são responsáveis por 1.017 publicações (45,54%), resultando 

na média de 24,2 publicações. Observa-se que no geral, as médias de produção dos homens são 

inferiores àquelas das mulheres.  

Um dado interessante que vale ser destacado é que as mulheres participaram de 452 (432 de 

Letras e Linguística e 20 de matemática) bancas de orientações, enquanto os homens dos programas 

participaram de 394 (246 de Letras e Linguística e 148 de matemática). 

Essa questão de mulheres fazerem mais parte de bancas, foi abordada no texto de Gilda 

Olinto (2011), pois ela fala que essa distribuição desproporcional entre os sexos das tarefas docentes, 

pode ser uma das possíveis explicações para as dificuldades enfrentadas pelas mulheres, uma vez que 

elas possuem maior número de orientação, principalmente aos alunos de graduação, do que se 

dedicam à pesquisa e à publicação. Olinto (2011) ainda reforça a ideia de que são vários os indícios 

e diversos mecanismos sutis que se estabelecem no ambiente científico e acaba gerando barreiras para 

mulheres progredirem profissionalmente. 

No caso acima exposto, se analisarmos só as publicações do programa de Letras e 

Linguística o número de publicação das professoras é bem superior ao número das publicações dos 

professores ligados ao programa. Se somarmos as publicações, levando em conta o gênero e não o 

programa a qual a pesquisadora está ligada, o número de publicações das mulheres também é superior 

ao número dos homens.  

Várias perguntas ficam após esse breve levantamento das produções de programas. Cabe 

verificar quais tipos de produções são mais realizadas por cada gênero. Além de verificar outras 

variáreis, (tempo de sala de aula, tempo de pesquisa, tempo de carreira, se o corpo docente possui 

algum tipo de cônjuge, entre outras) e se essas variáveis impactam nessa produção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As mulheres têm ocupado seus espaços, mesmo naqueles que são ainda minoria, como as 

ciências exatas, mas ainda é preciso propiciar maior visibilidade as cientistas, pois por mais que ainda 

se discuta sobre a produtividade e seja um avanço no país as mulheres terem um alto número de 

produção, o reconhecimento ainda não está sendo feito às mulheres. 

 Por toda a literatura feita e aqui exposta, mostra que é necessária essa discussão dentro da 

academia sobre a desigualdade de gênero e que essas pesquisas científicas desenvolvidas geram 

conhecimento, tecnologia e desenvolvimento econômico e social para um país. 

 As mulheres, representadas pelas professoras do curso de matemática, demonstram que a 

invisibilidade das suas produções é algo ainda real, pois em proporcionalidade produzem mais do que 

os homens daquele programa. Demonstrando que os seus esforços de produtividade contribuem para 

a construção da igualdade de gênero buscada. 

 Por fim, acredita-se que este trabalho cumpriu o seu objetivo inicial de fazer o levantamento 

quantitativo de professoras e professores de dois programas da Universidade Federal de Goiás, no 

intuito de buscar conhecer um pouco do gênero na ciência e as suas produções científicas. 

  

THE INVISIBILITY OF WOMEN IN SCIENCE: ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC 

PROCEDURES OF TEACHER OF THE MASTER'S COURSES IN LITERATURE AND 

LANGUAGE AND IN MATHEMATICS OF THE FEDERAL UNIVERSITY OF GOIÁS - 

CAMPUS SAMAMBAIA 

 

ABSTRACT  

 

This work aims to verify differences in the scientific productions of masters of the courses of Letters 

and Linguistics and Mathematics of UFG - Campus Samambaia, from the perspective of gender. A 

quantitative approach is adopted to proceed with the comparative analysis of the academic and 

scientific activities of these teachers from their curricula Lattes. The statistical test was used to verify 

possible statistically significant differences in the scientific production of the study population. The 

variable observed in this work is the nominal qualitative, when there is no ordering among the 

categories and the gender variable is the one that guides the present research. On average, 

mathematics teachers have 12.2 publications for the years analyzed, while the average of males in the 

same period is 11.81 publications. The average of the scientific production of the teachers of the 

Course of Letters and Linguistics is of 48.1 publications, whereas the one of men is around 46,5 

publications. Summing up the scientific productions of the two courses analyzed in the analyzed 

period are 2,233 publications. It is observed that, in general, men's production averages are inferior 
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to those of women.  Two very distinct courses were chosen, historically with a predominance of 

gender, men in the course of mathematics and women in the course of letters, and the data showed 

that, in the cases studied, in terms of publications (article, work in event, book chapter , book, 

participation in stalls) women published more than men. 

 

Keywords: Gender study. Women scientists. Female scientific production. Female performance. 

Gender equality. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Rodolfo, ZANLORENSSI, Gabriel. A diferença entre os salários de homens e 

mulheres em 13 setores. Nexo Jornal. 2017b. Disponível em: < 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/11/01/A-diferen%C3%A7a-entre-os-sal%C3%A1rios-

de-homens-e-mulheres-em-13-setores?fbclid=IwAR2JZKxM6PClb-

HTc5fVpdQ9N0KwP_QB_10kykgZBp3rqADUC8XDnb_5HHo>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Nova Fronteira, 2016. v.2. 

 

BETONI, Camila. Feminismo. 2017. Disponível em: < 

https://www.infoescola.com/sociologia/feminismo/>. Acesso em: 14 jul. 2018. 

BRABO, Tania Suely Antonelli Marcelino (Org.). Gênero e educação: lutas do passado, 

conquistas do presente e perspectivas futuras. São Paulo: Ícone, 2007. 

 

CARIBÉ, Rita de Cássia do Vale. Comunicação científica: reflexões sobre o conceito. Inf. & Soc.: 

Est., João Pessoa, v. 25, n. 3, set./dez. 2015. p. 89-104. 

 

CITELI, Maria. T. Mulheres nas ciências: mapeando campos de estudos. Cadernos Pagu. nº 15, 

2000, p. 39-75.  

 

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – 

CNPq. Produtividade em Pesquisa – PQ. 2015. Disponível em: 

<http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf>. Acesso em: 

5 set. 2018. 

 

FREITAS, Maria Helena de Almeida. Avaliação da produção científica: considerações 

sobre alguns critérios. Psicol. esc. educ., v. 2, n. 3, Campinas, 1998. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pee/v2n3/v2n3a02.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2018. 

 

FREITAS, Henrique, et al. O método de pesquisa survey. Revista de Administração, São Paulo, v. 

35, n. 3, jul./set. 2000. P. 105-112. Disponível em: http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-

universitaria/diretorias/dirppg/especializacoes/pos-graduacao-dagee/lean-

manufacturing/PesquisaSurvey012.pdf. Acesso em: 19 set. 2018.  

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - 

INEP. Censo da Educação Superior 2017: notas estatísticas. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: 



 

405 
 

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educa

cao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf>. Acesso em: 3 out. 2018. 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. 

 

LIEVROUW, L. A.; CARLEY, M. K. Changing patterns of communication among scientistis in na 

era of telescience. Tecnology in Society, New York, v. 12, 1990. p. 457-477 

 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 16. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 179 p. 

 

NUEMBERG, Adriano Henrique. Gênero no contexto da produção brasileira em Psicologia. 

2005. 343 f. Tese (Ciências Humanas) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianapolis. 2005. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/86384/211687.pdf?sequence=1&isA

llowed=y>. Acesso em: 12 out. 2018. 

 

OLINTO, Gilda. A inclusão das mulheres nas carreiras de ciência e tecnologia no Brasil. Inc. Soc., 

v. 5, n. 1, jul./dez. 2011. p. 68-77 

 

PATEMAN, Carole. O contrato sexual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.  

 

PORTAL BRASIL. Mulheres são maioria em universidade e cursos de qualificação. 2016. 

Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/03/mulheres-sao-maioria-

em-universidades-e-cursos-de-qualificacao>. Acesso em: 22 jun. 2018. 

 

PRAUN, Andrea Gonçalves. Sexualidade, gênero e suas relações de poder. Revista Húmus, n. 1, 

jan./abr., 2011. Disponível em: 

<www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/view/1641>. Acesso em: 22 

jun. 20118. 

 

PIERUCCI, Antonio Flávio. Do feminismo igualitarista ao feminismo diferencialista e depois. In: 

BRABO, Tania Suely Antonelli Marcelino (Org.). Gênero e educação: lutas do passado, 

conquistas do presente e perspectivas futuras. São Paulo: Ícone, 2007. p. 30-44. 

 

RAMOS, Fernanda Peres; NEVES, Marcos Cesar Danhoni; CORAZZA, Maria Júlia. A ciência 

moderna e as concepções contemporâneas em discursos de professores-pesquisadores: entre 

rupturas e a continuidade. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, v. 10, n. 1, 2011. p. 

84-108. Disponível em: <http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen10/ART5_Vol10_N1.pdf>. 

Acesso em: 22 jun. 2018. 

 

SCHIENBINGER, Londa. O feminismo mudou a ciência? Bauru: EDUSC, 2001.  

 

SILVA, Elisabete Rodrigues da. A (in)visibilidade das mulheres no campo científico. Revista 

HISTEDBR On-line, Campinas, n.30, p.133-148, jun.2008. Disponível em: < 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/30/art09_30.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2018. 



 

406 
 

 

SILVA, Antonio Ozaí da. O papel das mulheres no mundo Grego-romano. Blog da revista espaço 

acadêmico. 2012. Disponível em: < https://espacoacademico.wordpress.com/2012/01/07/o-papel-

das-mulheres-no-mundo-greco-romano/ >. Acesso em: 14 jul. 2018. 

 

SILVA, Edna Lúcia da, MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia de pesquisa e elaboração de 

dissertação. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005. Disponível em: < 

https://projetos.inf.ufsc.br/arquivos/Metodologia_de_pesquisa_e_elaboracao_de_teses_e_dissertaco

es_4ed.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

 

SUGIMOTO, Luiz. Mulheres no ensino superior ainda são minoria apenas na docência. Jornal da 

UNICAMP, caderno atualidades, 2018. Disponível em: 

<https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/04/11/mulheres-no-ensino-superior-ainda-sao-

minoria-apenas-na-docencia>. Acesso em: 13 out. 2018. 

 

TARGINO, M. das G. Comunicação científica: o artigo de periódico nas atividades de ensino e 

pesquisa do docente universitário brasileiro. 1998. 397 f. Tese (Doutorado em Ciência da 

Informação) – Departamento da Ciência da Informação e Documentação, Universidade de Brasília, 

Brasília. Disponível em: 

<http://repositorio.ufpi.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/78/Tese.pdf?sequence=1>. Acesso 

em: 22 jul. 2018. 

 

WAINER, Jacques, VIEIRA, Paula. Avaliação de bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq e 

medidas bibliométricas: correlações para todas as grandes áreas. Perspectivas em Ciência da 

Informação, v.18, n.2, abr./jun. 2013. p.60-78. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/pci/v18n2/05.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018. 

 

WOOLF, Virgínia. A posição intelectual das mulheres. In: WOOLF, Virgínia. Profissões para 

mulheres e outros artigos feministas. Porto Alegre: L&PM, 2018. p. 33-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

407 
 

A PERMEAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DAS REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS NA NOVELA “SEGUNDO SOL” 

 

Jean Costa Sousa1 

Magno Luiz Medeiros2 

 

 

RESUMO  

 O artigo tem como objetivo promover discussão sobre quais os tipos de violência doméstica e 

familiar que as mulheres têm sofrido em suas relações afetivas com seus companheiros/e ou parceiros 

e como a telenovela “Segundo Sol” traz essa relação. Para tanto, a pesquisa se divide em conceitual 

e documental. Nesse contexto, buscamos tratar dos fundamentos teóricos sobre as Teorias das 

Representações Sociais, dos Meios de Comunicação, da Violência Doméstica e de Gênero. A fim de 

contemplar aos estudos, apresentaremos uma pesquisa documental realizada no Núcleo de 

Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica, programa que atende a população de 

Brasília, promovido pelo Governo do Distrito Federal. Também buscamos entre as especificidades e 

inovações trazidas pela Lei de nº 11.340 de 07 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da 

Penha, com isso pretendemos provocar reflexão sobre definição, as tipificações de violência 

doméstica e familiar, e como os meios de comunicação – de forma específica a telenovela -  tem 

trabalhado com a temática. Para tanto, propomos como metodologia de pesquisa a análise de conteúdo 

como método de investigação por permitir quantificar e qualificar as características da violência 

doméstica vivenciada pela personagem da novela “Segundo Sol” da cena analisada e na pesquisa 

documental proposta. Assim, nos permite fazer um diálogo entre a cena e o resultado da pesquisa 

documental do formulário de acolhimento. Onde incide que as mulheres não sofrem apenas um tipo 

de violência doméstica nas suas relações com seu parceiro/ e ou companheiro, pois a pesquisa aponta 

que a violência física está geralmente associada a outro tipo de violência doméstica e familiar tais 

como: psicológica, moral e patrimonial. 

 

Palavras-chave: Representações Sociais. Violência Doméstica. Gênero. Meios de Comunicação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 De forma constante no campo dos meios de comunicação tem sido pauta a temática 

sobre violência doméstica contra as mulheres. O presente texto consiste em uma proposta de reflexão 
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sobre as desigualdades socioculturais implantadas na sociedade entre mulheres e homens 

desenvolvidas ao longo do tempo, assim, surgiu uma relação pautada na discriminação, na 

desigualdade, na subordinação e no abuso de poder que também está correlacionada a violência de 

gênero. 

A violência contra as mulheres configura-se como problema histórico que afeta mulheres em 

diversos países, independentemente de sua raça, classe social ou etnia. É uma problemática social, 

que se materializa nas relações afetivas e domésticas. Conforme pesquisadores (MELO e TELES, 

2003; SAFFIOTI, 2004) apontam, as mulheres são vulneráveis nessas relações pelo simples fato de 

serem mulheres (DINIZ, 1999; MEDEIROS, 2015). É no espaço doméstico onde a maior parte das 

agressões ocorre e geralmente é praticada pelos próprios maridos e/ou companheiros. 

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha – LMP (BRASIL, 2006), em seu 

artigo 5º, define a violência doméstica e familiar contra a mulher “qualquer ação ou omissão baseada 

no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial”. Entre as especificidades e inovações trazidas pela Lei, pretendemos refletir neste artigo 

sobre a definição e as tipificações de violência. 

Considerando a relevância dos meios de comunicação na luta pelo fim da violência contra as 

mulheres, cresce em importância a compreensão de como os meios midiáticos abordam questões 

ligadas à violência doméstica. Sabe-se que os meios de comunicação promovem diversos eventos 

motivadores, com o objetivo de ajudar a sociedade a refletir sobre a violência doméstica e familiar, a 

cidadania, políticas públicas que beneficiem o povo, a democracia, e promoção da paz. 

 

As Representações Sociais e o Campo da Comunicação Social 

O que é a Teoria das Representações Sociais (TRS) de onde partir? A priori vamos entender 

o que diz o dicionário3 sobre a palavra grupo, é o “conjunto de elementos da mesma natureza que 

contém, com cada elemento, o seu inverso, e, com cada grupo de elementos, a sua resultante”. 

Assim, podemos compreender que é como o grupo pensa e age nas suas relações cotidianas e 

como esses objetos o afetam.  

                                                           
3 Conceito de acordo com o https://dicionariodoaurelio.com/grupo. (Acessado em 20 de julho de 2018). 

https://dicionariodoaurelio.com/grupo
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Uma das finalidades de grupo é buscar o interesse comum entre eles, com suas ideias e 

que tenha o mesmo objetivo. Porém, isso não deve descartar a individualidade de cada indivíduo 

dentro desse grupo, é isso que faz o grupo no seu universo e a composição dos seus elementos. 

Então, como nós vemos, entendemos e interpretamos o mundo e a partir daí reproduzimos e damos 

significados. 

Portanto, podemos entender que a Teoria das Representações Sociais parte de um 

conjunto de elucidação, crenças, vivências, ideias, experiências partilhadas a um grupo de 

indivíduos; que é a consequência da vivência social, entretanto, sem perder a individualidade 

de cada um. A TRS é algo construído em grupo e não por um indivíduo isoladamente. 

(MOSCOVICI, 2017). 

Para o autor Moscovici (2017, p. 46)) a Teoria das Representações Sociais “devem ser 

vistas como uma maneira específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos”. Por outro 

lado, ela “restaura a consciência coletiva e lhe dão forma, explicando os objetos e acontecimentos 

de tal modo que eles se tornam acessíveis a qualquer um e coincidem com nossos interesses 

imediatos”. (MOSCOVICI. 2017, p. 52). 

Dessa maneira, a TRS é um excelente instrumento para confrontar as ideias, pensamentos 

e registros do grupo do qual é disponibilizado a ser estudado. Iremos trabalhar com mulheres que 

vivem ou que estão passando por situação de violência doméstica nas suas relações afetivas com 

seu companheiro ou parceiro. Como a própria Teorias das Representações Sociais propõe o 

esclarecimento sobre os fenômenos sociais, então, buscaremos compreender o pensamento e 

comportamento comuns dos indivíduos no grupo. Pois a TRS busca canalizar o fluxo das emoções 

e de relações interpessoais. (MOSCOVICI, 2017). 

Como coloca a autora Jordão (2015, p. 79-80) que possamos pensar na TRS como “parte 

da subjetividade das pessoas e grupos, e que vão refletir em alguma medida a sua identidade social 

e condições de existência”. Nesse sentido, vamos abordar a relação das mulheres e homens que 

vivem ou estão em situação de violência doméstica e familiar. Como é o discurso desse grupo na 

sociedade e que relação é essa? Quais seus pensamentos, ideias e crenças? O que há por traz dessa 

relação? Será apenas uma questão relacional e afetiva? E como a mídia expõe e trata essa situação? 

Para Moscovici (2017) a Teorias das Representações Sociais toma como ponto de partida, 
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A diversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos, em toda sua estranheza e 

imprevisibilidade. Seu objetivo é descobrir como os indivíduos e grupos podem construir um 

mundo estável, previsível, a partir de tal diversidade. (MOSCOVICI, 2017 p. 78). 

 

Dessa forma, quando vemos algo e de forma instintiva como animal, logo há indicação que 

aconteceu algo ali, portanto, na violência doméstica e familiar se houve um atrito seja qual for, e, 

por menor que seja aos olhos de quem está de fora, então, existe uma causa e um efeito. Corrobora 

com esse pensamento Moscovici (2017, p. 79) “não existe fumaça sem fogo”. 

    Por essa perspectiva, o autor Medeiros (2011) aborda a historicidade da Teoria 

Hipodérmica a relação entre emissor e receptor, criticando, principalmente, a subestimação do 

receptor em algumas correntes teóricas. A Teoria Hipodérmica enxergava os receptores como 

grupo de forma passível de estímulos dos meios de comunicação de massa (MCM). Segundo esta 

teoria, todo estímulo desperta de maneira inevitável uma reação que é objetivada pelos emissores, 

consoante com a perspectiva dos estudos behavioristas.  

Desde modo, vale destacar a contribuição de Moscovici (2017) quanto o pensamento 

sobre manipulação, 

 

Para não dizer de distorção da causalidade, provam que a cortina de fumaça não tem sempre 

como finalidade esconder astutamente medidas repressivas, mas podem, na verdade, chamar 

nossa atenção para elas, de tal modo que os espectadores sejam levados a supor que haveria, 

certamente, boas razões para acender o fogo. (MOSCOVICI, 2017, p. 80). 

 

 Nesta acepção, a Teoria das Representações Sociais age sob dois pontos diferentes de 

motivações, pois o “pensamento é bicausal e não monocausal e estabelece, simultaneamente, uma 

relação de causa e efeito e uma relação de fins e meios”. (MOSCOVICI, 2017, p. 80). Entretanto, o 

estímulo é uma junção de variedades de estímulos possíveis o que pode ocasionar inúmeras reações. 

Segundo Moscovici (2017, p. 98) as representações sociais “canalizam o fluxo de emoções e de 

relações interpessoais flutuantes”. 

 

Violência Doméstica e Violência de Gênero permeando nos Meios de Comunicação 

Para entender a comunicação social nesse universo da violência doméstica e de gênero, é 

essencial compreender também os produtos midiáticos, a opinião pública e o poder. O que 
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percebemos é que “as mídias se reentrelaçam e se reorganizam”. (RAMONET, 2013, p. 89). Por outro 

lado, os grupos midiáticos tornaram um poder econômico e financeiro que estabelecem as regras dos 

meios de comunicação. (Ramonet, 2013).  

Entretanto, o desenvolvimento e os efeitos dos meios de comunicação são bastante marcados 

e compreendidos a partir do “funcionamento das redes sociais nas quais os indivíduos têm seu 

pertencimento, ou seja, os meios de comunicação fazem parte de um processo em que o contato 

pessoa (influência pessoal) é considerado o aspecto mais aderente e complexo”. (FERREIRA, 2017, 

p. 91). Assim, pode perceber que o desenvolvimento da internet e o campo da informática foi 

significativo para essa aderença e que o indivíduo se sente pertencido a esse meio. 

A violência vem se tornando cada vez mais um tema preponderante na atualidade pela ampla 

incidência e complexidade. O fenômeno da violência ocorreu de forma bastante diversificada e tornou 

um debate transversal influenciando nas discussões sobre economia, educação, saúde e os meios de 

comunicação.  De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), a violência é uso 

intencional da força para causar dano físico e/ou psicológico a alguma pessoa, grupo ou comunidade.   

Segundo Arendt (1994) a violência se configura a partir da sua natureza instrumental e se 

constitui como um recurso para manter a estrutura de poder. Nesse sentido, quando o poder está 

ameaçado, cria-se justificativa para a violência.  Segundo Chauí (1999), a violência é considerada um 

ato de brutalidade e pode ser entendida como toda prática e toda ideia que coisifica o sujeito.  

Nesse sentido, a violência é um processo histórico e bastante enraizado na nossa cultura de 

forma que existem diversos instrumentos e dispositivos para ocultá-la e reproduzi-la. Assim, existem 

várias formas de violência na sociedade, contudo, as violências motivadas pelas desigualdades 

baseadas no gênero se tornaram proeminentes nas últimas décadas.    

A noção gênero surgiu no movimento feminista como forma de questionar a essencialidade 

das diferenças entre homens e mulheres fundamentadas no sexo e na biologia.  Segundo Saffioti 

(2003) o conceito de gênero se relaciona com a concepção de que mulheres são construções sociais 

organizadas no percurso histórico e cultural da sociedade. A concepção de mulher pode variar de 

acordo com o contexto considerando cada momento histórico e seguindo as características de cada 

sociedade na qual ela esteja inserida.  
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Dessa forma, a noção de mulheres não é fixa. Não é uma categoria a priori. Então, as 

desigualdades entre homens e mulheres não pode ser simplesmente explicada e justificada apenas 

pela dimensão biológica. Segundo Louro (2014), gênero se torna um conceito central para contrapor 

a argumentação do senso comum - revestida em linguagem cientifica - que a apropria da distinção 

biológica e sexual para justificar os privilégios dos homens.  

De acordo com Chauí (1997), a violência contra a mulher está profundamente enraizada nos 

valores do patriarcado a partir da ideologia da superioridade do homem sobre as mulheres.  Nesse 

contexto, a violência respaldada pelo sexíssimo e machismo se torna uma experiência comum e 

aceitável tanto no ambiente público como na vida privada das mulheres.  

Conforme Louro (2014) é importante retirar o debate de gênero das essencialidades biológicas 

e recolocá-lo no campo social e relacional para sublinhar a complexidade e a pluralidade desse 

conceito.  

De acordo com Scott (1995) destaca a importância gênero como uma categoria de análise útil 

para histórico e se traduzem em relações de poder. Nesse contexto, o conceito de gênero é 

extremamente útil como ferramenta de análise histórica como também como ferramenta política. É 

importante compreender a ciência, a política, a cultura, os discursos de forma gendrada considerando 

a inter-relação entre poder e gênero.   

Gênero se constitui como uma ferramenta política de mudança possibilitando a 

desnaturalização das diferenças sexuais baseadas puramente no poder dos homens. Uma vez que as 

relações de desigual de gênero foram construídas socialmente, elas podem ser desconstruídas e 

rearranjadas de forma mais justa e com mais equidade. O conceito de gênero e suas discussões 

trouxeram novas possibilidades de pensar de forma teórica, metodológica e política os desafios de ser 

mulher na nossa cultura. Trouxe outras questões e outros caminhos para pensar e combater a violência 

contra as mulheres.  

Como resultado desse movimento, foi criada a Lei Maria da Penha (LMP) que definiu um 

arcabouço jurídico para combater a violência de gênero e promover a proteção dos direitos das 

mulheres. Segundo Bandeira (2014), a Lei 11.340/2006 se constituiu como um grande avanço porque 

incluiu a nomenclatura de violência de gênero nos termos na lei, definiu as formas de violência e 

acresceu estratégias de prevenção e assistência a mulher. A Lei Maria da Penha ressaltou a 
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responsabilização e o caráter punitivo para os agressores de violência doméstica contra a mulher e 

sublinhou a importância da presença do Estado e da articulação dos poderes.  

 

O Caminho das Análises 

Farão parte do estudo a análise de uma pergunta - “Identificação das formas de violência 

sofridas durante o relacionamento (perspectiva do/a profissional): (    ) Física  (   ) Psicológica    (   

) Sexual    (   ) Moral    (   ) Patrimonial” -, do “formulário de acolhimento4” dos participantes do 

programa de atenção às mulheres e aos homens autores de violência contra a parceira e a vítima. 

Foram levantadas cem respostas de mulheres atendidas nas regiões administrativas de Samambaia e 

Brazlânida do Distrito Federal. Esse serviço é o Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de 

Violência Doméstica (NAFAVD) que oferece atendimento às mulheres/homens que vivenciam 

relações conjugais marcadas pela violência doméstica e familiar.  

Há nove Unidade de NAFAVD no Distrito Federal, nas seguintes regiões administrativas tais 

como: Brasília, Brazlândia, Gama, Núcleo Bandeirante, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, 

Paranoá, Planaltina.  Também traz o recorte da cena da novela “Segundo Sol” da TV Globo, 

vivenciados por Nice e Agenor (Kelzy Ecard e Roberto Bonfim).  

A atuação no Programa NAFAVD, que assiste à população de Brasília/Distrito Federal. 

Inserido a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e 

Direitos Humanos do Distrito Federal (SEDESMIDH), demonstrou que é frequente a reprodução nas 

falas de homens e mulheres de estereótipos de gênero veiculados em campanhas.   

Por outro lado, a atuação em equipes multidisciplinares cuja metodologia de ação envolve o 

uso de elementos da cultura para fomentar discussões, demostrou como campanhas e propagandas 

podem ser úteis para suscitar discussões sobre gênero e violência contra as mulheres. Tais 

observações revelaram a influência de elementos midiáticos na promoção de cultura de paz.  

                                                           
4 “Formulário de acolhimento” é um documento elaborado pela equipe multidisciplinar do Programa NAFAVD. A equipe 

é composta por diferentes áreas tais como: psicologia, serviço social, pedagogia e técnicos administrativos e agentes 

sociais. No formulário de acolhimento consta o responsável pelo atendimento, perguntas sobre identificação pessoal da 

pessoa que está sendo atendida, situação sócio econômica, situação de moradia, análise da situação familiar e rede social, 

indicadores de saúde, histórico da violência doméstica, e por fim, sobre a expectativa do acompanhamento psicossocial. 

Para cada pessoa atendida há o formulário de acolhimento e sua respectiva pasta de usuária (o), que fica arquivado em 

cada unidade que realiza o atendimento. 
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O casal de personagens Nice e Agenor - vividos pela atriz Kelzy Ecard e o ator Roberto 

Bonfim -, na novela “Segundo sol5” da Rede Globo, estão vivenciando uma típica violência doméstica 

e familiar que é relatada por muitas mulheres.  

No capítulo 706 houve uma cena que foi exibido no dia 02 de agosto de 2018, na novela “Segundo sol”, 

onde Agenor descobre que Nice está vendendo quentinhas. A cena acontece na casa do casal, com o cenário 

que envolve a cozinha e a sala da casa. Agenor fica totalmente transtornado ao descobrir que a esposa Nice está 

produzindo e vendendo marmitas. O diálogo da cena é esse:  

Agenor: Eu não lhe proibi de cozinhar pra fora? 

Nice: Espera aí Agenor, isso é pecado. 

Agenor: É, a senhora sabia direitinho que eu tinha proibido num sabia?  

Nice: Eu fiz o melhor das intenções. 

Agenor: Ah, pois é olha aqui o que eu faço com as suas boas intenções. 

Nice: Para como isso Agenor. O que, que é isso? Isso é comida. É até pegado fazer isso com esse 

monte de gente passando fome. 

Agenor: Pois eu tô pouco me lixando. 

Nice: Para Agenor com isso. 

Agenor: É, a senhora nunca mais vai me desobedecer, ouviu? Pode chorar a vontade. Eu falei que 

a senhora não vai mais cozinhar pra fora, entendeu? Tá ouvindo? Num vai mais. 

Nice: Para Agenor. Oh, a sujeirada que você tá fazendo. 

Agenor: Você vai limpar. Você vai limpar. Você vai ter todo tempo do mundo pra poder limpar. 

Nice: Para, para. (Gritando). 

                                                           
5 “Segundo sol”, é a novela das 21h da Rede Globo de Televisão que iniciou no dia 14 de maio de 2018, escrita por João 

Emanuel Carneiro. Nice (Kelzy Ecard), é casada com Agenor (Roberto Bonfim), tem duas filhas e é de família de classe 

“C”. Dona de casa criou suas filhas com muito amor, respeito e alegria, além de ser uma mulher de muita fidelidade. Vive 

numa relação de muita desavença com o marido Agenor, por ser um homem de personalidade difícil, rude e machista.  

Nice busca viver um casamento tranquilo mesmo com o jeito complicado do esposo, e procura não se abater com o jeito 

grosseiro e estúpido do marido. Agenor é tido como um homem trabalhador, com muitas lutas conseguiu comprar um 

apartamento com obras inacabadas, trabalhou por muitos como garçom e com muitas dificuldades conseguiu pagar os 

estudos da filha. Diante de tanto trabalho para sustentar a família, isso traz ao personagem Agenor uma carga de revolta 

e insatisfação com a vida. Com tudo isso descarrega na família toda essa angústia e as dificuldades da vida. 

https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/ (Acessado em 20 de julho de 2018). 
6 https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de 

agosto.ghtml (Acessado em 03 de agosto de 2018) 



 

415 
 

Agenor: Quer, tá gritando comigo? Você tá gritando comigo é isso? Tá gritando comigo é isso? Ah. 

Oh, olhe você vai limpar essa sujeirada toda. Vai limpar tudinho entendeu? Agora vou ter que ficar 

de olho em você. É isso? Virou mentirosa que nem suas duas filhas? Elas tiveram pra quem puxar. 

Quero tudo isso aqui limpinho quando eu voltar, tudo brilhando, entendeu? Eu vou me embora logo, 

porque se não vou perder a cabeça. 

Nice: Chora alto. 

Figura 1 – Novela Segundo sol – Agenor                              Figura 2 – Novela Segundo sol – Agenor 

 

Fonte: https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-

agosto.ghtml 

 

Figura 3 – Novela Segundo sol – Agenor                                      Figura 4 – Novela Segundo sol – Nice 

 

Fonte: https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-

agosto.ghtml 

 

 

https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-agosto.ghtml
https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-agosto.ghtml
https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-agosto.ghtml
https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-agosto.ghtml
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Figura 5 – Novela Segundo sol – Nice                                          Figura 6 – Novela Segundo sol – Nice 

Fonte: https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-

agosto.ghtml 

 

 

Figura 7 – Novela Segundo sol – Nice                                     Figura 8 – Novela Segundo sol – Nice 

 

Fonte: https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-

agosto.ghtml 

 

Os meios de comunicação abordam várias temáticas na sociedade e utiliza dos diversos 

mecanismos para provocar reflexão sobre os mais variados temas. Como podemos observar na novela 

“Segundo sol” da TV Globo, em um dos seus núcleos o casal Nice e Agenor (Kelzy Ecard e Roberto 

Bonfim) em sua relação conjugal vivem um casamento conturbado.  

A Rede Globo utiliza do seu poder de comunicação para falar dos conflitos que há nas relações 

familiares, especificamente estamos abordando o confronto da violência doméstica e familiar que 

muitas mulheres sofrem diariamente. Portanto, é relevante todo esse trabalho desempenhado pelos os 

meios de comunicação. 

 A autora Tuzzo (2005, p. 169) ressalta a importância da opinião pública diante dessa 

situação é “produzida através da consciência dos agentes sociais capazes de pensar criticamente os 

https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-agosto.ghtml
https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-agosto.ghtml
https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-agosto.ghtml
https://gshow.globo.com/novelas/segundo-sol/capitulo/2018/08/02/videos-de-segundo-sol-de-quinta-feira-02-de-agosto.ghtml


 

417 
 

processos que envolvem a coletividade”, assim, esses espaços surgem na sociedade e que podem 

refletir sobre os diversos temas que são inseridos. Nesse contexto, as mídias a cada dia estão ocupando 

um lugar de destaque na vida dos indivíduos.  

Por outro lado, a televisão7 ainda é o maior meio de comunicação de penetração na massa, 

pois 95% dos brasileiros assistem TV de forma regular e 74% a veem todos os dias. Com isso as 

“evidências continuam a se acumular sobre como as maneiras como pensamos e falamos sobre temas 

públicos são influenciadas pelas imagens dos assuntos apresentados pela mídia”. (McCOMBS, 2009, 

p. 129). De fato, corrobora a autora Tuzzo (2005, p. 135) “a função da agenda setting é uma hipótese 

de orientação das massas sobre aquilo que deverá ser pensado como assunto social do momento”. 

Ressaltamos que diante da cena acima citada das personagens Agenor e Nice fica evidente a 

violência doméstica e familiar que é tipificada na Lei Maria da Penha. Compreende-se que a violência 

contra as mulheres pode ser caracterizada de várias formas e a LMP trouxe essa compreensão que vai 

desde a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.  

Desse modo, a cena da novela retrata sobre as violências física, psicológica e patrimonial e 

corrobora com esse fato o resultado dos dados da pergunta do formulário de acolhimento das mulheres 

do NAFAVD. Mostra que as mulheres não sofrem apenas um tipo de violência doméstica é o que 

mostra o quadro de resultado, pois 38% das mulheres carregam associada a outro tipo de violência 

doméstica e familiar a violência psicológica.   

Na cena da Nice e Agenor percebemos que a violência física está acompanhada das violências 

patrimonial e psicológica, como podemos ver nas figuras 1, 3 e 6. A psicológica é identificada em 

vários momentos do diálogo entre Nice e Agenor, a primeira fala do Agenor “Eu não lhe proibi de 

cozinhar pra fora?” já traz a violência de acordo com a LMP.  

 Diante do diálogo de Nice e Agenor, podemos perceber que as representações sociais na 

forma em que o Agenor se comunica é algo que vem de uma cultura machista e patriarcal. Que é 

transmitido de geração em geração aos homens, entretanto a sociedade acata essa maneira de ser 

homem como correto. As representações nos mostram que o indivíduo constrói a se próprio e também 

a sociedade vive isso. Corrobora com esse pensamento a autora Jordão (2015, p. 81) “o espaço social 

                                                           
7 De acordo com dado da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (PBM 2015), divulgada pela Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República (Secom). 
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contribui para a construção do que o indivíduo é, assim como ele contribui para a construção do 

mundo que o cerca”. 

Gráfico 1 – Violência sofrida 

 

Fonte: “Formulário de acolhimento do programa NAFAVD” 

                                                           

Gráfico 2 – Violência sofrida 

 

Fonte: “Formulário de acolhimento do programa NAFAVD” 

 

Diante dos gráficos 1 e 2 dos resultados, compreende-se que uma mesma mulher pode ter 

sofrido mais de um tipo de violência como tipifica as Lei Maria da Penha no seu artigo 5º. Portanto, 

é necessário refletir sobre a situação de violência doméstica sofrida pela mulher, pois as 
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representações sociais nos remetem a reflexão as dimensões dos indivíduos nas suas relações 

humanas, afetivas, subjetiva e processo de construção cultural, e a relevância de construir 

conhecimento.  

De acordo com Moscovici (2017) compreende-se que as representações “deve ser visto como 

uma ‘atmosfera’, em relação ao indivíduo”, nesse mesmo contexto podemos ver a violência 

doméstica. Diante dos fatos, da cena da novela “Segundo sol” e dos resultados que a mulher sofre no 

mínimo duas ou mais violência doméstica na sua relação com seu parceiro e ou companheiro, então, 

como fica a questão das representações sociais que a partir das suas ações há mudança no indivíduo 

e não uma reprodução? 

Podemos partir que essa mudança pode ser vista em ambos os lados quando os meios de 

comunicação colocam a cena da Nice e Agenor, num conflito no casamento e que essa relação há 

amor, companheirismo e anos de vivência. Entretanto, há uma mulher que é desrespeitada, 

desvalorizada e agredida de forma gratuita somente pelo fato de ser mulher. Desse modo, há uma 

violência de gênero onde a mulher é um sexo que não pode ser pensado e é irrepresentável.  

Em meio a este resultado do “formulário de acolhimento” do programa NAFAVD, do qual 

foi levantado cem respostas sobre qual tipo de violência doméstica sofrida na relação com seu 

companheiro e ou parceiro que a mulher passou. Ressaltamos que as violências psicológica, física, 

patrimonial e moral estão iminentemente interligadas, podemos perceber com clareza nos papeis entre 

o casal Nice e Agenor.  

Dessa forma, os resultados e a discussão realizada indicam que essa relação de poder que é 

imposta e ensinada na sociedade em que o homem detém do poder, que o macho é viril e 

obrigatoriamente tem que mostrar sua força animal e está no poder. É ele quem manda na relação 

para assim, ficar evidente quem é quem na relação. Moscovici (2017, p. 100) corrobora quando diz 

que as “representações sócias determinam tanto o caráter do estímulo como a resposta que ele incita, 

assim como, em uma situação particular, eles determinam quem é quem”.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As proposições de Moscovici abrem novas perspectivas nas Ciências Sociais, apontam 

caminhos para as representações sociais no campo da violência doméstica e violência de gênero. As 
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representações buscam explicitar como os saberes, ao nível social, permitem a coletividade processar 

um dado conhecimento veiculado pela mídia, transformando-o numa propriedade impessoal, pública, 

que permite a cada indivíduo manuseá-lo e utilizá-lo de forma coerente com os valores e as 

motivações sociais da coletividade à qual pertence.  

A violência doméstica que a mulher sofre pode ser um indicativo que há na relação do casal, 

da qual pode ser de poder. Os dados apresentados da pesquisa documental, também podem edificar 

os meios de comunicação que visam, difundir ou propagar determinadas representações. É importante 

que a sociedade desperte o olhar para violência doméstica entender que não se trata apenas de uma 

relação de um casal, mas de é uma questão de saúde pública.  

 

ABSTRACT 

 

The articles aim to promote discussion about the types of domestic and family violence. It also seeks 

to understand how women have suffered violence in their relationships with their peers, and how the 

telenovela "Segundo Sol" shows this relationship. The research is divided into conceptual and 

documentary. It sought to address in the work the theoretical foundations on Social Representation 

Theories, Theories of the Media, Theories of Domestic and Gender Violence. In order to construct 

the studies, we present a documentary research carried out at the Nucleus of Attention to the Family 

and to the Authors of Domestic Violence, a program of the Government of the Federal District, which 

aims to serve the families from Brasília. We also seek among the modalities and innovations brought 

by Act No. 11,340 of August 7, 2006, known as the Maria da Penha Law, with the pretensions about 

translation, the typifications of domestic and family violence, and how a television soap opera has 

worked with the theme. Therefore, we propose as a research methodology the analysis of content as 

a research method because it allows quantifying and qualifying the characteristics of domestic 

violence experienced by the character of the novel "Segundo Sol" of the analyzed scene and in the 

proposed documentary research. The analysis of the scene with the documentary survey result of the 

host form indicates that women do not only experience one type of domestic violence in their dealings 

with their partner. The research points out that women generally suffer from other types of domestic 

and family violence: psychological, moral and property violence. 

 

Keywords: Social representations. Domestic violence. Genre. Media. 
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EM DEFESA DA DIFERENÇA: POR OUTRAS EPISTEMOLOGIAS 

INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E NEGRAS NAS UNIVERSIDADES 

 

Sckarleth MARTINS1 

Marta QUINTILIANO2 

 

RESUMO 

Há lugares e modos de se produzir e fazer circular o conhecimento na nossa sociedade. Neste 

ensaio exploratório problematizamos o estatuto das universidades brasileiras na sua maneira 

eurocentrada de produzir conhecimento e o modo como a inclusão de indígenas, quilombolas e 

negros, pessoas historicamente excluídas desse ‘lugar’ de constituição do ‘verdadeiro’ científico, 

provocaria um reposicionamento ético e estético da sociedade nacional como um todo. Para tanto, 

realizamos um levantamento inicial sobre políticas de inclusão e permanência do programa 

UFGInclui na Universidade Federal de Goiás. A partir da experiência especialmente compartilhada 

junto aos estudantes indígenas e quilombolas dessa instituição, na regional de Goiânia, acreditamos 

que se conferirá visibilidade a um modo muito singular de viver o ambiente acadêmico, que pode ser 

entendido como um indício de um mundo novo por vir, resgatando e provocando outras possibilidades 

de interpretações e ciências antes silenciadas.  

 

Palavras-chave: Epistemologias. Saberes Indígenas. Saberes Quilombolas. Diferença. Ações 

Afirmativas. 

 

DO CONTEXTO COMO PRETEXTO 

 

Como meio de ‘compensar’ as violências históricas e epistêmicas sofridas por populações 

tradicionais e negras no Brasil, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) aderiram, muito 

em resposta aos movimentos sociais, Ações Afirmativas no contexto universitário em várias direções. 

Essas políticas afirmativas visam equiparar, reparar e compensar discriminações sociais sofridas por 

certos grupos sociais e prevenir que elas se reverberem. Dentre as frentes de ações, há a reserva de 

vagas por meio da Lei de Cotas (LEI 12.711/2012), regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012, que 

                                                           
1 Graduada em Comunicação Social/jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestra em Comunicação 

Social pela Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, doutoranda no Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social da Faculdade de Ciências Sociais por essa mesma universidade 

2 Quilombola do Quilombo Vó Rita, do município de Trindade-Goiás. Graduada em Comunicação Social/Relações 

Públicas pela Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, mestranda em Antropologia 

Social pela Faculdade de Ciências Sociais por essa mesma universidade. 
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reserva vagas nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas brasileiras para segmentos sociais 

historicamente excluídos, combinando a frequência na escola pública, etnia e renda, que é um 

importante instrumento para a democratização do acesso à universidade brasileira. 

Acreditamos que em grande medida a resposta institucional favorável à inclusão de 

diferentes em um ambiente elitizado como as universidades públicas, como pontuam José Jorge de 

Carvalho (2005) Boaventura de Sousa Santos e Maria Paula Meneses (2009) e Boaventura de Sousa 

Santos e João Arriscado Nunes (2003), resulta tanto de uma luta histórica, um contexto favorável, 

como da necessidade de precaver-se de um olhar malquisto do ocidente, leia-se Europa e Estados 

Unidos, da perda de prestígio. Afinal, como levar a sério um país de herança escravocrata, que tem a 

maioria da população negra em escolas públicas, mas não há a mesma proporcionalidade no ensino 

superior público? Isto é, além da completa invisibilidade estratégica sobre a educação escolar 

diferenciada para indígenas e quilombolas.  

Durante muito tempo as universidades públicas agiram diante da lei, porém, se esquivando 

da responsabilidade moral de equiparação e promoção da democratização do acesso ao ensino 

superior (CARVALHO, 2005). O direito à educação escolar é assegurado constitucionalmente no seu 

Artigo nº 205, tornando-se direito inalienável. Porém, medidas orientadas a um projeto de elite tornam 

a educação escolar uma ferramenta para a discriminação, apagamento das diferenças, e de promoção 

de um modo civilizatório, como esclarece Gersem José dos Santos Luciano (2011). Neste sentido, 

José de Sousa Martins (1997) esclarece que diante da naturalização dos mecanismos de exclusão 

social, há uma oferta precária e mal orientada para a inclusão, de fato. Dito de outra forma, mascaram-

se ações pretensamente compensatórias e voltadas para a inclusão, mas que trazem consigo as marcas 

do racismo institucional.  

Este ensaio trata de um esforço conjunto de pesquisadoras sensíveis à inclusão, agentes desse 

arranjo e capturadas por ele, também. Uma profissional de Relações Públicas, pesquisadora 

quilombola, do quilombo Vó Rita, do município de Trindade-GO. Uma historiadora indígena do povo 

Mehi, Terra indígena Kraholândia, do Estado do Tocantins, pesquisadora em antropologia social e 

uma jornalista, pesquisadora branca da periferia do entorno do Distrito Federal. Ambas 

oportunizamos de nosso encontro na fronteira entre Campos como a antropologia e comunicação 

social a possibilidade de acionar experiências muito singulares na universidade pública, dar vazão a 

afetos, narrativas, tensionamentos e solidariedades advindas no contato com o outro. Dessa forma, a 
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partir da minúcia do gesto antropológico que estamos empreendendo em nossas pesquisas na pós-

graduação, encontra-se, aqui, os resíduos advindos do encontro da pesquisa de campo e da teoria 

inicial (PEIRANO, 1995), e convidamos o/a leitor/a para que se sensibilize com o desafio de uma 

universidade verdadeira e potencialmente inclusiva. 

 

PROGRAMAS DE INCLUSÃO NA UFG E O DESAFIO DA PERMANÊNCIA  

 

Gilberto Velho (1978) esclarece que um grupo de minoria política diante de um grupo 

massivo e homogêneo pode ser considerado um grupo étnico. Ou seja, ser um sujeito étnico trata-se 

de ir em direção a uma ‘supremacia’ do Ser universal em suas práticas, pensamentos, corporeidades, 

língua, espiritualidade entre outras dimensões. Dessa maneira, a partir do acesso à universidade de 

sujeitos pluriepistêmicos, multilíngues e de inúmeras relações com o sagrado exigem da comunidade 

acadêmica um posicionamento.  

Há imprime no evento da inclusão uma distonia, que acreditamos ser programática, entre a 

obrigatoriedade de incluir diferentes nas universidades e as políticas de ações afirmativas que 

garantam a permanência desses, o que seria índice de uma pseudo-inclusão carregada de um racismo 

institucional. Fala-se de sujeitos atraentes enquanto ‘objetos’ de pesquisa, figuras exóticas - estranhos, 

por não corresponderem ao ideal ascético e elitista esperado - ao passo que atribuiria certa visibilidade 

às instituições que promovam essa prática além de incluí-la numa trama altamente positiva quando 

se consideram os valores democráticos em voga e, ao mesmo tempo, tão fragilizados em nossos 

tempos. Ou seja, estamos diante de um insidioso jogo de luz e sombra que atenderia a uma lógica 

imperialista de se produzir conhecimento, governar e conferir valor a modos de ser e existir.  

Com relação ao contexto da Universidade Federal de Goiás, há um programa de inclusão 

próprio da instituição criado a partir da Resolução do Conselho Universitário (Consuni) Nº 31 de 19 

de outubro de 2012. O Programa UFGInclui cria uma vaga para indígenas e uma vaga para 

quilombolas em todos os cursos da graduação e institui 15 vagas para estudantes surdos no curso de 

libras. Isto é, além da Lei de Cotas, que estabelece 50% do total das vagas associando aspectos de 

raça, etnia, renda e escolaridade básica no ensino público, como já dito. Estas políticas de reserva de 
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vagas têm alterando a dinâmica estática branca dos cursos da graduação - ainda que em alguns casos 

de forma mais ou menos incipiente, como nas áreas tidas como Hard Science.  

Quanto à pós-graduação, o Consuni resolve na Resolução Nº 7 de 24 de abril de 2015 a 

reserva de 20% das vagas dos Programas de Pós-graduação da UFG para Pretos, Pardos e Indígenas, 

porém ‘esquecem’ de incluir os quilombolas na resolução, se um dos objetivos é garantir a 

diversidade étnica na pós-graduação esse ato acaba excluindo uma camada da sociedade que há mais 

de quinhentos anos são invisibilizadados. Ainda nesta tópica, o desafio do acesso às vagas esbarra 

tanto na política de línguas estrangeiras, quanto na permanência dos pesquisadores, uma vez que não 

há Programa de apoio para estes para moradia, transporte etc. A agência de fomento à pesquisa, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Portaria Nº 76, Regulamenta 

o Programa de Demanda Social, a Comissão de Bolsas a ser instituída pelos Programas de Pós-

Graduações devem considerar o mérito na concessão das bolsas. No entanto, não explicita o que seria 

o mérito, abrindo margem a avaliações subjetivas. Há certa predominância em se conceder bolsas de 

Demanda Social Capes conforme colocação no Processo Seletivo, mas, se estamos diante de sujeitos 

coletivos que são interpelados cotidiana e historicamente por violências e exclusões, não é justo que 

se considere a trajetória desses/as estudantes como um critério para se avaliar o mérito, também? 

Com relação aos programas de apoio à permanência de estudantes na graduação, o Plano 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), promulgado pelo Decreto Nº 7.234, de 19 de julho de 

2010, visa dar apoio a estudantes de graduação presencial das Ifes, com ações na área de moradia 

estudantil,  alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio 

pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. O Decreto reconhece a autonomia da 

universidade no direcionamento e aplicação dos recursos, considerando áreas estratégicas como o 

ensino, a pesquisa e a extensão, além daquelas questões reconhecidas pelo corpo discente como 

prioritárias, também. Em seu artigo nº 8, esclarece que as despesas serão anualmente consignadas 

pelo Ministério da Educação ‘compatibilizando’ a quantidade de estudantes atendidos com o 

orçamento disponível, respeitando lei orçamentária vigente.  

No contexto da aprovação da Emenda Constitucional do Teto de Gastos Públicos 95/2016, 

em 13 de dezembro de 2016, que congela os gastos públicos federais pelos próximos vinte anos, tem-

se um cenário de sufocamento de políticas sociais e investimentos em setores estratégicos da 



 

427 
 

sociedade brasileira. Os gastos federais terão como base o acúmulo da inflação do ano anterior e do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Ou seja, a educação receberá apenas 18% 

da arrecadação contabilizada, enquanto a saúde, 15% da Receita Corrente Líquida. (SENADO, 2018). 

 Com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais, viabilizar a permanência no curso de 

graduação de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas e 

quilombolas, o Ministério da Educação (MEC) promulga a Portaria Nº 389, de 9 de maio de 2013, 

que estabelece o Programa de Bolsa Permanência (PBP). Os recursos que mantém PBP, advêm do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A documentação exigida para indígenas 

e quilombolas comprovarem sua condição de pertencimento é a) Auto declaração do candidato; b) 

Declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada por 

pelo menos 03 (três) lideranças reconhecidas; e c) declarações de Residência emitidas pela Fundação 

Nacional do Índio, para indígenas; e declaração da Fundação Cultural Palmares, no caso de 

quilombolas. No entanto, esta declaração de residência tem sido um desafio no acesso ao PBP, pois 

não há condição de moradia em aldeias e comunidades quilombolas para que se acesse a um direito 

étnico, mas o autorreconhecimento e reconhecimento comunitário são bastantes.3 

O Sistema do Programa de Bolsa Permanência (SISPBP) é uma plataforma online do MEC 

na qual os estudantes tinham acesso para o preenchimento de um cadastro e anexação de documentos 

exigidos para a comprovação da condição étnica ou de vulnerabilidade social. Mas, no ano de 2018, 

apenas depois de manifestação do movimento estudantil indígena e quilombola em Brasília, em 

junho, o MEC liberou as inscrições na plataforma, e poucos estudantes foram homologados. 

Considerando a situação de vulnerabilidade socioeconômica de pessoas originárias, 

majoritariamente, de comunidades rurais e distantes de centros urbanos, é preciso estarmos atentos, 

enquanto comunidade acadêmica, tanto a aspectos materiais da permanência desses estudantes, como 

alimentação moradia e transporte, como aspectos pedagógicos, psicológicos e sociológicos para 

garantir o êxito da política pública de inclusão. Estamos diante de um momento histórico bastante 

delicado que tem nos atemorizado diante pujança fascista e ódio à diferença. Ainda assim, há 

                                                           
3 Cf. Para reconhecimento de indígenas: Artigo 1º da Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

169/1989, aprovada pelo Decreto Nº 5.051, de 19 de abril de 2004. Para reconhecimento de sujeitos remanescentes de 

quilombos: Artigo 2º Decreto Nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. 
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implícito arranjo mobiliza agentes de confronto, antagonismos em diversas esferas, mas propulsiona 

solidariedades e resistências. Dediquemo-nos a elas. 

 

MODOS DE CONSTITUIR PRESENÇA 

 

 Na direção de uma desobediência epistêmica, como sugere Walter D. Mignolo (2008), 

pode-se inferir que, ainda que utilizemos de um registro acadêmico, vislumbramos outras 

epistemologias, estéticas e ontologias. Associamos neste gesto repertórios de mundos díspares para 

atuar em defesa da diferença como altamente potente e capaz de produzir outros mundos possíveis. 

Dessa forma, acreditamos na imbricação entre narrativa oral, uso de documentos, produções 

acadêmicas e das trocas estabelecidas entre nós e os demais estudantes e agentes desse ambiente como 

meio para acionarmos outras possibilidades de se constituir uma ‘comunidade acadêmica’.  

Em nossas observações pudemos constatar nos relatos dos estudantes um angustiante não-

lugar que induz uma condição de estrangeiro àqueles/as que nos deveriam ser familiares. São sujeitos 

de comunidades tradicionais e parte considerável destes, advindos de escolas indígenas e do campo, 

nas quais os modos de problematizar e construir o conhecimento se dá a partir da vivência e do projeto 

das comunidades de que fazem parte. Ou seja, nestas epistemologias contracoloniais, como explica 

Antônio Bispo dos Anjos (2018)4, mestre do saber quilombola, estudar cálculo de área só faz sentido 

quando associado ao conceito de botânica na plantação das roças, e lá, fazendo e pensando, associam-

se ao que ele esclarece como pensamento orgânico. Neste, aprende-se fazendo, faz-se pensando. 

Escrever sobre essas experiências anti-imperialistas de conhecimento, requer, como explica 

Linda Tuhiwai Smith (2008), reescrever a ‘história’ sob vários pontos de vista massacrados pela 

ideologia colonial, porque para entender o presente é preciso reclamar as narrativas históricas de 

forma crítica, sendo essencial para a descolonização dos saberes, metodologias etc. Para a autora, a 

história do desenvolvimento científico é construída por meio de práticas racistas, exploração de 

                                                           
4 Palestra sobre “Quilombos como Civilização Contracolonial”  proferida por Antônio Bispo dos Anjos, na Faculdade 

de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Goiás em 13 de setembro de 2018. 
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pessoas não brancas, e descolonizar as metodologias de pesquisa é essencial para que utilize da 

educação e da pesquisa como importante estratégia para combater toda forma de exploração. 

Por isso, acreditamos que não somente uma proposta de linguagem ensaística, ou de 

coautoria com estudantes indígenas e quilombolas da UFG conferirá maior visibilidade aos saberes e 

experiências destes, nem seria a melhor estratégia para confrontar o que chamaremos de 

‘academicismo’.  É preciso coragem de embrenhar-se na luta contra todas as formas de exploração e 

de constituição do ‘verdadeiro’ ocidental, das hierarquias e vaidades tão intrínsecas ao ambiente 

acadêmico brasileiro, e abrir-se para algo que se dá no trânsito em que se constrói. É abrir-se para o 

devir-outro que tanto nos assombra. Não se trata do que a teoria crítica empreende, e muito bem, ao 

promover a crítica e desconstrução de dentro do registro ocidental, aqui, há a possibilidade de 

desconstrução radical e contraposição a toda e qualquer universalidade. Quem sabe aí, a partir da 

coragem de investir contra a colonialidade do poder e do saber, a comunicação entre inúmeras 

multiplicidades massacradas e renegadas historicamente trará à tona um outro mundo possível.  

O desafio dessa maneira de existir, especialmente na universidade, provoca deslocamentos 

quanto às linguagens, corporeidades, sociabilidades e subjetividades dos agentes nesse ambiente. 

Coloca em tensionamento, justamente, aquelas silenciadas e invisibilizadas diante da autoridade do 

saber científico. Isto é, a partir do encontro com sujeitos que resistem no espaço acadêmico com suas 

epistemologias, modos de afecção e saberes, se posicionando a partir de suas experiências em um 

espaço que a cada instante expurga os seus corpos e os seus conhecimentos, o que provocariam de 

deslocamentos quando das práticas pedagógicas, sociológicas e de políticas afirmativas na 

universidade. 

José Jorge de Carvalho (1994) esclarece sobre o modelo humboldtiano no qual a 

universidade brasileira se inspira. Para ele, o modo como concebemos o conhecimento por meio de 

disciplinas, teria ocasionado a separação entre ciências exatas, filosofia, o saber técnico e de formação 

humanística. Essa divisão, ainda de acordo com o autor, limita por demais a nossa criatividade e 

leitura de mundo (IDEM, 2004). Ele esclarece que ainda que tenhamos nos inspirados nesse modelo 

de ensino superior europeu, nos destoamos drasticamente por fecharmos os sistemas de crédito. Na 

Europa dos séculos XIX, os sistemas de classes eram pouco rígidos, fluxogramas dos cursos 

ministrados menos ainda, e o corpo docente correspondia à oferta de intercâmbio entre as 

universidades, que eram todas de menor porte. Carvalho (IDEM, IBDEM) continua explicando que, 
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talvez, essa maneira mais fluida de se organizar a rotina das universidades propiciaria um contato 

maior com a comunidade externa, porque estaríamos mais ou menos libertos das barreiras 

disciplinares e produziríamos um conhecimento menos alienante.  

O autor nos provoca a pensar uma maneira de resistir a esse projeto instituído, e 

constantemente reforçado, de uma universidade neoliberal e como se constrói a política de 

conhecimento nesses ambientes. Ainda de acordo com ele, para resistir “é preciso mentalizar modelos 

alternativos, seja recuperando o melhor do passado ou experimentando com formatos inteiramente 

novos.” (CARVALHO, 2004: p. 8). O desafio situa-se, em grande medida, no modo como se 

recuperar as experiências ‘boas’ do passado, uma vez que a narrativa que predomina é a narrativa do 

colonizador, ou seja, há eventos que, de dentro dessa ótica, seriam positivos, e da ótica de outros 

agentes, não.  

Sobre os modos de se constituir pertença e presença no ambiente universitário, o valor da 

experiência e do saber-fazer do conhecimento empírico são silenciados e avalizados como mito ou 

como menores diante da experimentação e do modo de racionalizar científico. No entanto, o valor da 

experiência como um aval de sabedoria, de entendimento do mundo, parece ser um procedimento 

muito comum entre algumas sociedades. Somente a partir de certo engajamento e de abertura para o 

desconhecido seria possível compreender o mundo a sua volta - mesmo que seja em laboratórios. 

Neste sentido a construção de narrativas é uma importante prática para a construção de uma maneira 

de conhecer o mundo. 

O que Walter Benjamin (1987) denunciava com uma pobreza de comunicabilidade entre os 

dissidentes da Primeira Grande Guerra, a perda da capacidade de se narrar experiências passadas de 

boca em boca, é um valor em comunidades tradicionais. O autor continua em tom provocativo e diz 

que a miséria da técnica imprimiu um deslocamento na medida em que “nunca houve experiências 

mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a 

experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos 

governantes. (BENAJMIN, 1987: p. 115) É claro que Benjamin fala de um ‘lugar’ muito específico 

de quem vivenciou um pós-guerra, e a partir de uma matriz de pensamento europeia, ocidentalizada 

e bem orientada por cânones. Neste sentido, não há relato que se dedique a pensar a universidade a 

partir do ponto de vista dos estudantes, é importante lembrar, razão de ser de uma instituição de 

ensino. 
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A tarefa não é fácil. Parece que de um lado, há um desejo coletivo por se construir 

solidariedades dedicado a um modo mais horizontalizado de produção de conhecimento, que se abre 

à diferença e pensa na diversidade como potente e criadora; de outro, um modelo de universidade 

eurocentrado, universalizante, monolíngue, disciplinador e de conhecimentos descontextualizados. 

Diante dessa pretensa polaridade há uma distância abissal entre a presença empírica e a constituição 

de presença e pertencimentos, ainda mais quando se considera a experiência de estudantes indígenas 

e quilombolas, negros, mulheres de periferia etc. Se a flexibilização do controle e do domínio 

disciplinar no desenvolvimento dos cursos e a extensão universitária pode ser uma estratégia para a 

contextualização e fortalecimento da universidade pública (CARVALHO, 2004), sobretudo no 

contexto de ataques que vem sofrendo, os esforços para que se garante uma inclusão, permanência e 

êxito de sujeitos historicamente excluídas das dinâmicas econômicas e da produção de conhecimento, 

cabe perguntar, “qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula 

a nós? (BENJAMIN, 1987: p. 198). Em outros dizeres, como pensar uma universidade que tenha 

relevância social e se dedique a construção do pensamento crítico e libertário? 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

São inegáveis as transformações no espaço acadêmico nos últimos dez anos advindas das 

ações afirmativas, no caso em questão, o programa UFGInclui.  

A universidade teve que a aprender a ‘lidar’ com os corpos diferentes que circulam nos 

corredores, sala de aulas, restaurantes universitários e bibliotecas. Estes sujeitos ainda carecem de 

atenção em relação à permanência nas graduações. Vende-se um sonho de uma universidade inclusiva 

que é referência para outras Ifes e está entre as mais diversas, no entanto, o que percebemos é uma 

quantidade de estudantes não tendo condições financeiras para permanecer e um intrínseco e velado 

racismo institucional que nega a essas comunidades o direito à educação de qualidade. 

O racismo institucional nega a esses povos o acesso à educação superior pública 

historicamente reservada a uma elite branca, por isso é necessário organizar-se de maneira política 

para exigir a garantia do direito. Precisamos de gestores com vontade política para que o direito de 

ingresso, permanência e conclusão de forma segura e saudável a esses estudantes. O país tem uma 

dívida história com os povos originários e os escravizados, sendo assim, uma bolsa de novecentos 
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reais, do Programa de Bolsa Permanência do MEC é muito pouco perante o derramamento de sangue 

ao longo da história do que hoje se conhece como Brasil.  

Nesse mesmo sentido, a necessidade de professores indígenas, pretos e quilombolas na UFG 

é de suma importância para que haja um trânsito de outros conhecimentos e não apenas os 

eurocêntricos. Necessita-se de outros conhecimentos para que a sociedade aprenda a respeitar outras 

formas de bem viver. Posicionar a crítica a partir de outros pressupostos. Ao que griô Antônio Bispo 

dos Anjos nos presenteia, é preciso que se dê vazão a uma ética da confluência, ou seja, “a lei que 

rege a relação de convivência entre os elementos da natureza nos ensina que nem tudo que se ajunta 

se mistura, ou seja, nada é igual”. (ANJOS, 2015, p. 89), em contraponto ao pensamento da 

transfluência, no qual nem tudo que se mistura se ajunta. 

 

ABSTRACT 

 

There are places and ways of producing and circulating knowledge in our society. In this exploratory 

essay we problematize the status of Brazilian universities in their Eurocentric way of producing 

knowledge and how the inclusion of indigenous, quilombolas and blacks, people historically excluded 

from this 'place' of the constitution of the 'true' scientific, would provoke an ethical and aesthetic 

repositioning of the national society as a whole. In order to do so, we carried out an initial survey on 

the inclusion and permanence policies of the UFGInclui program at the Federal University of Goiás. 

From the experience especially shared with the indigenous and quilombola students of this institution 

in Goiânia, we believe that visibility will be given to a way very singular to live the academic 

environment, which can be understood as a sign of a new world to come, rescuing and provoking 

other possibilities of interpretations and sciences previously silenced. 

 

Keywords: Epistemologies. Indigenous Knowledge. Quilombola Knowledge. Difference. 

Affirmative Actions. 
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RESUMO  

Na contramão de casos de feminicídio de mulheres comuns, de camadas populares, que quase 

nunca viram manchetes — e, quando viram, são assunto para apenas uma notícia, no máximo duas 

—, mulheres com notoriedade vítimas de feminicídio são alvo de uma intensa visibilidade midiática, 

com dezenas e até mais de uma centena de notícias, reportagens e artigos de opinião sobre suas mortes 

publicados. Observando esse contexto, analisamos em uma pesquisa de mestrado em andamento, 

cinco casos de feminicídio noticiados no jornal Folha de S. Paulo: a socialite Ângela Diniz (1976); a 

cantora Eliane de Grammont (1981); a atriz Daniella Perez (1992); a jornalista Sandra Gomide (2000) 

e a modelo Eliza Samudio (2010). Os resultados preliminares apontam que há semelhanças entre as 

abordagens jornalísticas dos casos, em especial na construção de sentidos que apontem para a punição 

dos acusados.  

 

Palavras-chave: Feminicídio, mídia, punibilidade 

 

PARA ENTENDER O FEMINICÍDIO 

 

Homicídios praticados contra mulheres “por razão da sua condição de sexo feminino”, ou seja, 

quando o “crime envolve violência doméstica e familiar” ou “menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher” ganhou uma definição clara na legislação brasileira em 2015, por meio da Lei 

nº 13.104, a lei do Feminicídio (BRASIL, 2015). O uso do conceito, conforme defende o Protocolo 

latino-americano de investigação das mortes violentas de mulheres por razões de gênero 

(femicídio/feminicídio), “permite dar visibilidade à expressão extrema de violência resultante da 

posição de subordinação, marginalidade e risco na qual as mulheres se encontram” (ONU Mulheres, 

2014).  

A expressão feminicídio, embora incluída na legislação brasileira tão recentemente começou 

a reverberar em 1976, quando foi utilizada pela primeira vez por Diana Russel durante um 
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depoimento perante o Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas, que contou 

com a participação de mulheres de 40 países, entre eles o Brasil. À ocasião, a autora definiu o termo 

como o assassinato cometido por homens contra as mulheres. No entanto, ela realizou mudanças na 

definição posteriormente e o classificou como “a morte de fêmeas por homens porque são mulheres”. 

A utilização da palavra fêmea em vez de mulher se dá em razão de Russel incluir no conceito os fetos 

femininos, submetidos ao aborto, particularmente na Índia e China (RUSSEL, 2011).  

Mas foi apenas nos anos 2000 que o termo se popularizou. Na virada do milênio, ele foi 

resgatado na literatura por Rita Laura Segato para denunciar as mortes de mulheres operárias em 

Ciudad Juarez, no México, ocorridas a partir de 1993. Não há um consenso sobre o número de 

assassinatos, no entanto, “De acordo com a deputada e feminista Marcela Lagarde, a Comissão 

Nacional de Direitos Humanos reconhece que, entre 1993 e 2003, 263 mulheres foram assassinadas 

e 4500 estavam desaparecidas [...]” (PASINATO, 2011, p. 227). Os assassinatos de mulheres na 

cidade mexicana seguia um modus operandi bastante específico: As vítimas eram encontradas 

principalmente em terrenos baldios ou valas, com os mamilos arrancados, feridas nas regiões íntimas, 

com sinais de violência sexual, tortura e estrangulamento, além de terem o corpo esquartejado por 

vezes (p.226).  

Além do verdadeiro quadro de horror, as mortes em Ciudad Juarez são sempre descritas com 

uma aura de mistério, seja pelas características dos crimes – cujas práticas são descritas como partes 

de rituais –, seja pela omissão do Estado e a existência de algo que parece ser um “poder” maior que 

protege os responsáveis pelos crimes e pelas ameaças contra a vida de todos aqueles que tentam levar 

adiante alguma investigação sobre os casos. P.226 e 227 (PASINATO, 2011).  

Sobre os feminicídios em Ciudad Juarez, Segato associa a violência com o entendimento das 

mulheres como espacialidade, parte de um território a ser dominado, colonizado, seja na rua ou no 

ambiente doméstico. Em uma assimilação que se assemelha em alguns pontos, Wânia Passinato 

classifica o feminicídio de acordo com três conjuntos: a) feminicídio íntimo, que é aquele que ocorre 

dentro do espaço doméstico, cometido por homens com os quais a vítima possui relações familiares, 

íntimas ou de convivência; b) feminicídio não íntimo, que ocorre dentro do espaço público, cometidos 

por homens com os quais a vítima não tinha relações íntimas, mas de confiança, como amigos ou 

colegas de trabalho; c) feminicídio por conexão, em que as mulheres são assassinadas tentando 

intervir para impedir a prática de um crime contra outra mulher (PASINATO, 2011). 
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A autora também chama a atenção para a diferenciação dos termos “femicídio”, adotado por 

ela, e “feminicídio”. A diferença decorre da tradução do termo em inglês “femicide", e tem sido 

motivo de grande discussão na América Latina, mas até o momento não há um consenso sobre a 

diferença entre eles (MELLO, 2017, p. 21). Muitas vezes, se considera que sequer haja diferenciação, 

e se trate apenas de um erro de tradução. Seja como for, o surgimento da expressão tornou o fenômeno 

visível nos países latino-americanos, e “nomeando um amplo conjunto de morte de mulheres que, até 

então, aumentavam as estatísticas criminais, se transformou em uma valiosa ferramenta de 

investigação e ação política feminista” ( MELLO, 2017, p. 22). 

A Costa Rica foi o primeiro país da América Latina a criminalizar o feminicídio, em 2007. 

Nos anos seguintes outros 15 países criaram legislações específicas para o crime, sendo eles: 

Argentina, Chile, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Bolívia, Colômbia, Equador, El 

Salvador, México, Peru, República Dominicana, Venezuela e Brasil. Tanto no caso do Brasil quanto 

no restante da América Latina, a definição de legislações específicas de combate ao feminicídio acena 

para o fim do tratamento de assassinatos por questões de gênero como crimes de paixão.  

 

“QUEM AMA NÃO MATA”: UM LEMA 

 

Na legislação brasileira, as justificativas de cometer um crime por forte emoção e em legítima 

defesa da honra frequentemente eram suficientes para isentar acusados de matar mulheres de qualquer 

punição efetiva, como a prisão. A questão foi lema de reivindicações feministas ocorridas entre o fim 

da década de 1970 e início de 1980, no Brasil, que defendiam a premissa: “Quem ama não mata”. 

Alguns assassinatos de mulheres se transformaram em símbolo dessas reivindicações: Ângela Diniz, 

em 1976, e Eliana de Grammont, em 1981.  

Os crimes contra as duas mulheres, a primeira uma socialite mineira e a segunda uma cantora 

e compositora de sucesso, foram amplamente divulgados pelos jornais da época. Com o país de olhos 

grudados nos tribunais, houve mudanças importantes de entendimento e tratamento jurídico — não 

sem muitos conflitos e enfrentamentos.  

Na contramão de casos de feminicídio de mulheres comuns, de camadas populares, que quase 

nunca viram manchetes e, quando viram, são assunto para apenas uma notícia, no máximo duas (as 
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chamadas suítes em jargão jornalístico), Ângela e Eliana foram temas de dezenas e até centenas de 

textos jornalísticos, entre reportagens especiais a artigos de opinião. 

Observando esse contexto, optamos por analisar, em uma pesquisa de mestrado em 

andamento, cinco casos de feminicídio noticiados no jornal Folha de S. Paulo: a socialite Ângela 

Diniz (1976) e a cantora Eliane de Grammont (1981), citadas anteriormente; a atriz Daniella Perez 

(1992); a jornalista Sandra Gomide (2000) e a modelo Eliza Samudio (2010). Neste trabalho, 

apresentamos os resultados preliminares do estudo, que ainda está em andamento. 

O jornal foi escolhido para a pesquisa por sua relevância nacional desde a redemocratização, 

além de facilidade de acesso ao acervo de publicações. Já os casos foram selecionados em função dos 

perfis das vítimas, mulheres com notoriedade, seja pela posição social que ocupam, ou por suas 

atividades profissionais: cantora, socialite, modelo etc.  

O objetivo foi identificar se há semelhanças entre as abordagens jornalísticas dos casos, em 

especial na construção de sentidos que apontem para a punição dos acusados. Identificando, assim, 

se há um padrão de narrativa dos crimes de feminicídio e, em caso positivo, se esse padrão se repete 

em maior ou menor grau ao longo das décadas. Depois, verificar se esse padrão pode estar relacionado 

com a punibilidade dos acusados, e entender como esse fenômeno é desencadeado.  

 

Resultado preliminares 

A partir da análise das notícias, publicadas entre a data dos assassinatos das mulheres e a 

condenação dos acusados, foram identificadas dezenas, e em alguns casos até mais de uma centena 

de notícias, artigos e reportagens. O nome de Ângela Diniz é mencionado em 150 textos diferentes 

na Folha de S. Paulo entre os anos de 1976 e 1981, já Eliana de Grammont foi citada em 34 

reportagens e artigos, entre 1981 e 1984; Daniela Perez foi citada nove vezes; Sandra Gomide, 20; e 

Elisa Samúdio, 52.  

Os números, que fogem completamente à regra, podem ser compreendidos quando se leva em 

conta o conceito de noticiabilidade, “conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de 

merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia”: morte, notoriedade, 

proximidade, relevância, novidade, atualidade, notabilidade, inesperado, controvérsia, infração e 

escândalo (TRAQUINA, 2008). Isto é, enquanto mulheres com notoriedade e de classes sociais altas, 
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Ângela Diniz e Eliana de Grammont possuem o que é considerado necessário para que suas mortes 

se tornam notícia repetidas vezes. 

Mesmo com a diferença de quatro décadas entre o caso mais antigo e mais recente analisados, 

foram identificadas algumas semelhanças entre eles, confirmando a existência de um padrão de 

cobertura jornalística e postura jurídica e social.  

Até a década de 1980, os casos de feminicídio que chegavam à imprensa eram narrados a 

partir de uma visão estritamente machista, “explicados tendo como base supostas ‘naturezas’ 

diferentes do sexo biológico do indivíduo que, consequentemente, diferenciava os direitos do homem 

e da mulher (BLAY, 2008, P.51). Além disso, atacava-se a reputação da vítima, de maneira a dar a 

entender que ela mesma causara a sua morte, desencadeada por um ato desesperado de “amor” do 

agressor.  

Nos casos de Ângela Diniz e Elina de Grammont torna-se visível a classificação dos crimes 

como atos desesperados de namorado e ex-marido apaixonados. No entanto, com a onda de protestos 

feministas, sob o lema “Quem ama não mata”, começa a ocorrer um contraponto, que pode ser 

apontado como um importante fator de mudança de postura da imprensa e do judiciário. 

Chamada de “Pantera de Minas” nas primeiras notícias sobre sua morte, em referência à sua 

vida agitada, Ângela aos poucos é reconhecida como vítima, não como a responsável por provocar a 

própria morte. O argumento de legítima defesa da honra também começa a ser questionado. 

Desencadeando a anulação do primeiro julgamento de sua morte, que livrou seu assassino da prisão. 

O autor do assassinato, Doca Street, foi preso após condenação ao regime fechado em um segundo 

julgamento. 

Eliana também tem a sua imagem submetida a questionamentos semelhantes no início da 

cobertura jornalística, a partir da fala de advogados da defesa. No entanto, aquecida pela 

movimentação de mulheres cobrando punição de feminicidas, a opinião pública já não permite a 

justificativa do crime, não abrindo espaço para narrativas jornalísticas que culpabilizam a vítima. 

Lindomar Castilho, ex-marido e assassino de Eliana, que também alegou legítima defesa da honra, 

foi condenado à prisão. 

A partir dos anos 1990, quando as mulheres conquistam avanços formais no âmbito do direito, 

em especial dos direitos humanos, a situação dá mais sinais de mudança. Os noticiários e os jornais 
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impressos começaram a apresentar uma nítida diferenciação na linguagem e na abordagem dos 

crimes, “revelando certa demanda social para a descoberta e punição dos assassinos (BLAY, 2008).  

Contudo, não foram eliminadas de vez as narrativas problemáticas. Nos casos da Daniella 

Perez, Sandra Gomide e até Eliza Samúdio, nos anos 2000, ainda é possível verificar  a classificação 

de feminicídios como crimes de amor (MELLO, 2017), justificados como um surto, um desequilíbrio 

momentâneo (LIMA, 2001), motivado pelo ciúme ou sentimento de propriedade (MELLO, 2017).  

Em 2001, ao analisar a violência das notícias sobre violência doméstica em Goiás, Angelita 

Lima apontou a ocorrência da naturalização dos papéis de gênero nas abordagens jornalísticas de 

crimes contra a mulheres no ambiente familiar, ao mesmo tempo em que há também uma negação do 

caráter de gênero dessas violências. Em primeiro lugar, justificada a partir do que a autora chama de 

“caráter epidemiológico” — isto é, a alegação de “descontrole” por parte dos agressores e associação 

da atitude violenta ao uso de álcool e drogas — a agressividade é transformada em uma característica 

“natural” não apenas da masculinidade, mas típica das classes populares, a qual pertencia os 

agressores investigados. 

Outro ponto importante é a transformação dos episódios de violência vividos pelas mulheres 

vítimas “em elementos isolados e individualizados das infindáveis tragédias cotidianas” (LIMA, 

p.76). A divulgação dos casos, na maioria das vezes, foi feito sem consentimento das principais 

implicadas, as vítimas. Além disso, as notícias ofereciam constantemente elementos que permitiam a 

sua identificação. Assim, segundo Lima, as mulheres tinham a autonomia aniquilada e eram 

colocadas em situação de derrota, de maneira que não conseguiam separar facilmente a imagem 

constrangedora veiculada pelos jornais da dor causada pela violência a que foram submetidas. O que, 

segundo ela, causa um processo de revitimização dessas mulheres, “uma forma de violência, ainda 

que não seja reconhecida como tal” (p.87). 

Sendo assim, ao mesmo tempo em que os jornais reafirmam as separações de feminino e 

masculino: homem que “perdeu o controle” e “mulher aniquilada, derrotada, inferiorizada”, os casos 

de violência doméstica são tratados como casualidades, e não resultado de um processo sistêmico, 

intimamente ligado às construções de masculinidade e feminilidade. Tudo isso, a partir de uma 

dinâmica de “[...] identificação da violência como própria das classes populares, relacionando-as à 

pobreza, à baixa escolaridade, constituindo um processo de naturalização da violência doméstica 
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como própria de um tipo social, encobrindo o caráter de gênero da violência contra a mulher”. (LIMA, 

2001, p.88 e 89). 

O mesmo contexto identificado por Lima se repete, em outras proporções, em Ciudad Juaréz, 

no México. Pois, como destaca Rita Segato (2005), os crimes de feminicídio na região seguem sem 

ser elucidados. Em uma olhada rápida aos noticiários locais, é facilmente perceptível que vez ou outra 

homens jovens, normalmente de classes populares, são apontados como responsáveis de alguns dos 

assassinatos. Contudo, a responsabilização desses rapazes é rechaçada pela Opinião Pública 

mexicana. Além disso, as mortes de mulheres não são tratadas como resultado de uma problemática 

relativa ao gênero, mas de uma violência comum cotidiana, desencadeada pelo narcotráfico.  

Um fenômeno que pode ser considerado análogo ao quadro descrito foi identificado pela 

cientista política Elisabeth Noelle-Neuman (1977) a partir da análise das eleições alemãs de 1965. 

Neuman percebeu a existência de uma “consonância temática” nos jornais, ou seja, a abordagem dos 

mesmos fatos a partir da mesma narrativa. Para a autora, essa consonância resultaria no que ela chama 

de Espiral do Silêncio, ou seja, a canalização de um fluxo de opinião, que se impõe como dominante 

(BARROS FILHO, 2008, p.183). Dessa maneira, a imprensa é capaz de determinar sobre quais temas 

a sociedade deve falar, e também o que a sociedade deve falar sobre esses temas (NOELLE-

NEUMANN, 1977). Nesse processo os sujeitos com opiniões divergentes são silenciados.  

Contudo, Noelle-Neumann também pontua que “nem sempre o indivíduo que sustenta uma 

opinião minoritária se calará. Um dos fatores que condiciona essa tomada de posição pública é a 

competência específica para abordar os temas em discussão, ou seja, os temas da agenda pública” 

(NOELLE-NEUMANN, 1977 apud BARROS FILHO, 2008, p.195). Um dos fatores para essa 

tomada de fala é a competência para abordar o tema e a familiaridade com ele, que está relacionada 

a um grau maior de politização (BARROS FILHO, 2008, p.196).  

Sendo assim, ao trazer a discussão para o campo da violência contra as mulheres, é possível 

afirmar que ocorre uma consonância temática nos grandes veículos de comunicação quando estes 

abordam casos de violência doméstica e feminicídio. Essa consonância, além de dizer respeito à 

midiatização de determinados casos de violência contra as mulheres em detrimento de outros, também 

se encontra na negação do caráter de gênero dessas violências, ao mesmo tempo em que 

contraditoriamente reafirma a naturalização dos papéis de gênero.  
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Por outro lado, como ocorre no Brasil desde o fim dos anos 1970, grupos e organizações 

feministas e teóricas de gênero, têm assumido uma posição pública na defesa da identificação das 

violências contra as mulheres como resultado de construções e estruturações pautadas pelos papéis 

de gênero. Além, é claro, de exigir o fim dessa violência, e a garantia de reconhecimento de direitos 

específicos das mulheres, acompanhando a pauta global de reconhecimento de direitos das mulheres 

como Direitos Humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O feminicídio de Ângela Diniz representa um padrão de cobertura midiática que se repete em 

um ou outro grau nas décadas seguintes, e demonstra como a imprensa, apesar de seus problemas de 

abordagem, consegue promover cobranças por uma punibilidade mais eficaz de réus, a partir da 

articulação de movimentos de mulheres e seu impacto na opinião pública. 

Assassinatos motivados por paixão, legítima defesa da honra e culpabilização das vítimas são 

elementos que se repetem, em diferentes medidas, em todos os casos analisados. Ainda é necessária 

uma avaliação mais profunda dos recortes de notícia para melhor compreensão desse fenômeno.  

 

RESUMEN 

 

En contra de casos de feminicidio de mujeres comunes, de clases populares, que casi nunca se 

convierten en titulares en los periodicos — y cuando se convierten, son asunto para apenas una 

noticia, a lo mejor dos —, mujeres con notoriedad víctimas de feminicidio son objeto de una intensa 

visibilidad mediática, con decenas y hasta más de un centenar de noticias, reportajes y artículos de 

opinión publicadas sobre sus muertes. En este contexto, analizamos en una investigación de maestría 

en marcha, cinco casos de feminicidio noticiados en el diario Folha de S. Paulo: la socialite Ângela 

Diniz (1976); la cantante Eliane de Grammont (1981); la actriz Daniella Perez (1992); la periodista 

Sandra Gomide (2000) y la modelo Eliza Samudio (2010). Los resultados preliminares apuntan que 

hay similitudes entre los abordajes periodísticos de los casos, en especial en la construcción de 

sentidos que favorecen la condenación de los acusados. 

 

Palabras clave: Feminicidio, medios de comunicación, punibilidad 
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NOVAS PRODUÇÕES DE SENTIDO: O CASO DO MINISTÉRIO EVANGÉLICO 

LGBTQ+ “MOVIMENTO CORES” 

 

Thales Rafael Rodrigues de Moura1 

 

RESUMO  

O referido artigo tem como corpus um peculiar grupo situado na cidade de Belo Horizonte – 

MG. Soa estranha a ideia de que um ministério voltado para pessoas homoafetivas tenha sido criado 

e ainda seja mantido por uma igreja de discurso conservador, o qual já gerou polêmicas de amplitude 

nacional. A Teoria dos Dispositivos Interacionais pôde nos ajudar a entender as diferenças camadas 

de discursos, posturas, ditos e não-ditos nos referidos espaços de culto. Teoricamente falando, os 

códigos que abarcam cada um dos dispositivos tornariam a proposta incompatível. A pesquisa de 

campo feita entre os meses de Junho e Julho juntamente com a apresentação de dados pinçados pelo 

menos pesquisador ajuda a apresentar as demarcações e delineamentos executados por diferentes 

agentes no campo. Após essa análise deve-se questionar o porquê dessas instituições tomarem 

determinadas atitudes. Em campo, o pesquisador teve a oportunidade de perceber como o corpus em 

questão era ao mesmo tempo em que um agente de transformações em partes da práxis religiosa 

conservadora, também um sujeito passivo de marginalização e exclusão por parte dessa mesma esfera 

(que os criou e os mantém financeiramente). Se identificar como LGBT e cristão significaria quebrar 

vários paradigmas mas, ao mesmo tempo, se tornar refém de outros. 

 

Palavras-chave: religião; comunicação; homossexualidade; dispositivos interacionais 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo propôs a exposição em formato de artigo do trabalho já desenvolvido pelo referido 

pesquisador, o qual esteve por 35 dias em pesquisa de campo na cidade de Belo Horizonte (MG), na 

Igreja Batista da Lagoinha, unidade Savassi, vivenciando como observador participante a rotina do 

intitulado “Movimento Cores”, ministério evangélico criado pela igreja citada e voltado 

exclusivamente para a comunidade LGBTQ+. Tal ministério existe desde 2013 e é estudado por este 

pesquisador desde maio de 2017. 

                                                           
1  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Bacharel em Direto 

pelo Centro Universitário de Anápolis. e-mail: thalesrrmoura@gmail.com 

mailto:thalesrrmoura@gmail.com
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Ora, também se frisa que a Igreja Batista de Lagoinha é conhecida nacionalmente pela ampla 

rede de comunicação que possui, desde rádio, centenas de contas em redes sociais ligadas a seus 

ministérios e a existência de figuras específicas – pastores, cantores – que funcionam como uma 

espécie de influenciadores digitais, possuindo juntos mais de 5 milhões de seguidores. 

Os dados coletados pelo autor foram transformados num relatório que revelaram momentos 

de regularidade, de discrepância e de intensidade, sendo posteriormente levados para análise. A 

pesquisa de campo feita entre os meses de Junho e Julho juntamente com a apresentação de dados 

pinçados pelo mesmo pesquisador ajuda a apresentar as demarcações e delineamentos executados por 

diferentes agentes no campo. Após essa análise deve-se questionar o porquê dessas instituições 

tomarem determinadas atitudes. 

Primeiramente, como ponto de partida, o objeto foi estudado à luz dos dispositivos 

interacionais em Braga (BRUCK; JESUS, 2011, p. 27-36), no qual o pesquisador apresenta a Igreja 

Batista da Lagoinha (sede), a Lagoinha Savassi (local de funcionamento do Movimento Cores) e o 

próprio Movimento Cores como três dispositivos interacionais diferentes, os quais possuem certa 

interdependência. 

Giddens entende à luz de Foucault que “a sexualidade não deve ser compreendida somente 

como um impulso que as forças sócias têm que conter. Mais que isso, ela é um ponto de transferência 

especialmente denso para as relações de poder” (GIDDENS, 1993, p. 28). O referido autor também 

nos lembra que a sexualidade é na verdade um termo que aparece pela primeira vez no século XIX. 

A sexualidade começou na se tornar identidade quando começou a existir a mídia (GIDDENS, 1993, 

p. 32). 

A questão comunicacional é que “as identidades, mesmo que demarcadoras de tradições que 

se especificam e ganham permanência temporal, são surpreendidas em negociação de sentidos, em 

transmutação simbólica”, trata-se da “processualidade dos símbolos em movimento. O contínuo vir-

a-ser dos elementos culturais”, nunca hipostasiados sob o método próprio das ciências da 

comunicação (SIGNATES; DAMASIO, 2017, p. 57). 

Sendo assim, estamos tratando de um tema que possui resistências e adversidades: como uma 

igreja que se apropria de vários códigos pós-modernos abre um espaço para que o público LGBT 

possa produzir relações nela? Em que condições essas relações são produzidas? 
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Em seguida, são apresentados os dados elencados como “descobertas” na pesquisa de campo, 

onde se apontam quatro tópicos em especial. Tais tópicos objetivam convergir para as ideias de 

inclusão e exclusão, entendidas como elementos presentes no contexto LGBTQ+ e religioso e, em 

especial, nas relações interacionais entre ministério (Movimento Cores) e igreja-mãe (IBL). 

Notou-se no período de pesquisa como observador participante a tentativa de invisibilização 

do Movimento Cores perante toda a estrutura da Igreja Batista da Lagoinha, a discrepância no número 

de participantes das reuniões e no atendimento particular realizado por seus obreiros, a diferença no 

formato das relações sociais entre membros do Movimento Cores e membros de outros ministérios 

da IBL e a invisibilização da líder do ministério, Priscila Coelho. 

 

1. Primeiros passos: os dispositivos interacionais 

Para responder a pergunta feita acima, o pesquisador recorreu a Teoria dos Dispositivos 

Interacionais de José Luiz Braga como ponto de partida de sua análise.  

Braga afirma que os dispositivos interacionais seriam um lugar possível para se estudar os 

fenômenos comunicacionais, tornando possível um diálogo produtivo com a diversidade de enfoques 

e abordagens observáveis no campo comunicacional (BRUCK; JESUS, 2011, p. 27-36). 

É benéfico mencionar que o conceito de dispositivo é originalmente de Foucault (1979:364), 

reinterpretado pelo filósofo francês Gilles Deleuze (1990:4) e categorizado pelo italiano Giorgio 

Agamben (2009:41). Anos depois, foi apropriado por Braga, ganhando enfatização no aspecto 

interacional. 

 

(...) dispositivos interacionais podem ser adequadamente esse “lugar de observação”. Cada 

episódio comunicacional, na sua prática de fenômeno em ação, recorre a determinadas matrizes 

interacionais e modos práticos compartilhados para fazer avançar a interação. Tais matrizes – 

culturalmente disponíveis no ambiente social (e em constante reelaboração e invenção) 

correspondem ao que chamamos aqui de ‘dispositivos interacionais’. (BRAGA, 2011, p. 5) 

 

Dentro da teoria dos dispositivos interacionais, José Luiz Braga propõe a existência de dois 

elementos que compõe sua estrutura, os códigos e as inferências. Quando falamos em códigos 

estamos remetendo em primeiro lugar a sistemas de transposição, de criptografia. De forma mais 
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vulgar, o código se refere ao “sistema de regras que, acionado pelos participantes de uma interação, 

estabelece possibilidades de entendimento, gerando uma potencialidade de ação comum entre 

aqueles” (BRAGA, 2013, p. 160).  Em outras palavras, quando se fala em código está se falando em 

uma regularidade comum aos gestos e práticas de um determinado dispositivo interacional. O 

dispositivo é uma “constelação de códigos” (Braga, 2013, p.168).  

Entretanto o código não se faz suficiente para compor um dispositivo interacional. Há 

ambientes que ele não é capaz de atuar. Nesses ambientes onde o código não atua dá-se o nome de 

“inferências” (BRAGA, 2013, p. 166). 

Este pesquisador adota também a ideia de que a comunicação pode ser vista por gradientes 

(BRAGA, 2012). Nesse sentido, “observar transformações acionadas pelo processo comunicacional 

deve ser produtivo para o conhecimento da nossa área” (BRAGA, 2013, p. 156). 

No que a tange a questão da identidade, ponto essencial nesse estudo, o sociólogo Anthony 

Giddens aponta que a identidade é “o próprio ser apreendido reflexivamente pela pessoa em relação 

à sua biografia” (GIDDENS apud CASTELLS, 1999, p. 27). A identidade é o modo como o ser se 

entende por meio do que ele vê na sociedade. Em outras palavras, a forma como uma pessoa acha 

que outras pessoas a enxergam é o que ela terá pra si como a sua identidade. 

Ainda em Giddens, em seu trabalho A Transformação da Intimidade, o autor analisa a obra e 

o pensamento de Foucault a respeito da sexualidade. Giddens entende à luz de Foucault que “a 

sexualidade não deve ser compreendida somente como um impulso que as forças sócias tem que 

conter. Mais que isso, ela é um ponto de transferência especialmente denso para as relações de poder” 

(GIDDENS, 1993:28). O autor também lembra que para Foucault, a sexualidade é na verdade um 

termo que aparece pela primeira vez no século XIX. A sexualidade começou na se tornar identidade 

quando começou a existir a mídia (GIDDENS, 1993:32). 

Pensando na autonomia dessas identidades, evoca-se a fala de Boaventura de Sousa Santos 

(2010: 339) sobre o direito à diferença. Esse direito não é o mesmo que reivindicar direitos iguais 

para todos. Temos o direito de ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza e temos o direito de 

sermos diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. 

O leitor é convidado a pensar a identidade LGBTQ+ com o prisma da realidade sócio-cultural 

brasileira, nosso contexto social e as discussões políticas travadas no atual momento. 
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Quando se procura informações a respeito da religiosidade brasileira e como ela se manifesta 

nos ambientes políticos, o antropólogo Marcelo Natividade (2015), professor pesquisador da 

Universidade de São Paulo, nos recorda a existência da “homofobia cordial” presente no discurso 

religioso brasileiro (o já conhecido amar o pecador e odiar o pecado) e também as chamadas 

“pastorais do sexo” (um neologismo focaultiano em referência ao poder pastoral). Para o antropólogo, 

é lugar comum na igreja evangélica brasileira o ambiente de hostilidade hegemônico. 

Juntamente a Natividade, o professor da Unicamp Ronaldo Almeida, pautando-se num debate 

político-sociológico, o antropólogo buscou conceituar quem é o evangélico conservador brasileiro, 

que foi identificado como “economicamente liberal, moralmente regulador e socialmente intolerante” 

(NEREP, 2015). 

 

O evangélico médio é contra programas de distribuição de renda, tenta impor uma agenda moral 

por meio de seus diferentes poderes (político, midiático, demográfico) e toma atitudes 

sucessivamente homofóbicas, sexistas e de intolerância religiosa. (NEREP, 2015) 

 

2. Abordagem metodológica de pesquisa 

Apontados o pano de fundo social da discussão e a teoria que é ponto de partida da pesquisa, 

seguimos para o que se tornou a pesquisa de campo. 

O pesquisador esteve hospedado na cidade de Belo Horizonte do dia 6 de junho ao dia 5 de 

Julho, como observador participante. A pesquisa de campo foi planejada com o objetivo de introduzir-

se na realidade dos membros do Movimento Cores, sendo aceito como um dos participantes. 

 

 

Figura 1: Membros do Movimento Cores em momento de culto 
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Imagem Semic 

Para entender o Movimento Cores é preciso contextualizá-lo e compará-lo com a realidade da 

Igreja Batista da Lagoinha (IBL) e a unidade onde o ministério acontece, a Lagoinha Savassi. Esses 

três elementos devem ser encarados como três dispositivos interacionais distintos, porém 

interdependentes. O trabalho comparativo feito a partir desse ponto de partida foi o caminho escolhido 

para se chegar aos resultados obtidos. 

Frequentou-se todas as reuniões públicas do Movimento Cores (Grupo Alegria e Grupo 

Entendidos) nas segundas e quartas-feiras. Como forma complementar de pesquisa, o autor também 

frequentou outros cultos promovidos pela IBL (igreja sede) e Lagoinha Savassi, tais como o culto de 

jovens de cada uma e os cultos noturnos de domingo. Além disso, o pesquisador também foi aceito 

em um ambiente mais íntimo e informal, assistindo a três jogos da Copa do Mundo com Priscila 

Coelho e seus amigos próximos, sendo quase todos integrantes do Movimento Cores. 

 

Tabela 1 – Atividades em observação participante 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Movimento Cores: 

Grupo Entendidos 

(06/06/18) 

Movimento Cores: 

Grupo Alegria 

(11/06/18) 

Jogo do Brasil – 

Copa do Mundo 

(17/06/18) 

Lagoinha Savassi 

2: Culto noturno 

(24/06/18) 

Lagoinha Savassi 

2: Culto noturno 

(01/07/18) 

Savassi Club: 

Culto de Jovens 

(09/06/18) 

Movimento Cores: 

Grupo Entendidos 

(13/06/18) 

IBL Sede: Culto 

de Celebração 

(17/06/18) 

Movimento Cores: 

Grupo Alegria 

(25/06/18) 

Entrevista com 

Priscila Coelho 

(02/07/18) 

IBL Sede: Culto 

Cristo Vivo 

(10/06/18) 

Savassi Club: 

Culto de Jovens 

(16/06/18) 

Movimento Cores: 

Grupo Alegria 

(18/06/18) 

Jogo do Brasil – 

Copa do Mundo 

(27/06/18) 

Movimento Cores: 

Grupo Alegria 

(02/07/18) 

Movimento Cores: 

Grupo Entendidos 

(20/06/18) 

Movimento Cores: 

Grupo Entendidos 

(27/06/18) 

Jogo do Brasil – 

Copa do Mundo 

(22/06/18) 

Visita a Rede 

Super (28/06/18) 

IBL: Culto da 

Juventude 

(23/06/18) 

IBL: Culto da 

Juventude 

 

(30/06/18) 

Fonte: Autor (Ano: 2018) 

 

Como pontapé metodológico, o trabalho assume o modelo contemporâneo, o qual quebra a 

separação entre pesquisa empírica, discussão e questões bibliográficas, entrando desde o começo com 
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os resultados e fazendo o debate teórico dentro deles. O referido pesquisador traz teorizações 

preliminares de sua pesquisa de campo e pretende-se usar da apresentação deste artigo em congresso 

para colocar seu objeto de debate, a fim de o mesmo gere contribuições para a pesquisa como um 

todo. 

Expõe-se a seguir alguns grandes assuntos que devem ser pensados como os capítulos do 

futuro trabalho de dissertação, aqui organizados como tópicos principais. Embora o desenvolver da 

pesquisa de campo tenha sido exposto de forma cronológica na Tabela 1, a apresentação das principais 

descobertas não segue uma linha de temporalidade. Foram pinçados os grandes assuntos tanto na área 

de comunicação quanto na questão da sexualidade e a relação entre elas. O debate teórico é feito 

dentro dos resultados reunidos. 

O banco de dados é separado por assunto. Sendo assim, tanto as entrevistas quanto os relatos 

vão se fragmentar. São estabelecidos três indicadores de análise, os quais são buscados dentro do 

bando de dados para pinçar os resultados de pesquisa. São esses indicadores: a regularidade, a 

discrepância (contradições internas) e a intensidades (qualquer coisa que se destaque: a emoção, o 

tom de voz, o arrebatamento, entre outros). 

Uma vez que o trabalho possui como método de pesquisa a observação participante, as 

experiências vividas pelo pesquisador (seus relatos subjetivos a partir de suas observações, e 

sentimentos de aceitação ou rejeição) também constam como dados. 

É feito um parágrafo para cada uma das descobertas, no qual o ocorrido é relatado, explicado 

e cita-se entre aspas o material pinçado no banco de dados do pesquisador, disponível nas referências 

bibliográficas. 

Importa dizer que material produzido não deve ser encarado como afirmações taxativas. A 

experiência de campo é uma perspectiva, a qual ganhará novas contribuições em período oportuno. 

 

3. Um breve relatório de pesquisa 

Dentro os elementos elencados como “descobertas” na pesquisa de campo, apontam-se quatro 

tópicos em especial. Tais tópicos objetivam convergir para as ideias de inclusão e exclusão, 
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entendidas como elementos presentes no contexto LGBTQ+ e religioso e, em especial, nas relações 

interacionais entre ministério (Movimento Cores) e igreja-mãe (IBL). 

Vale salientar que a metodologia observador-participante transita entre o uso da primeira e da 

terceira pessoa na escrita, cada qual no momento mais oportuno.  

Apontam-se como pontos relevantes encontrados na pesquisa de campo: 

- A invisibilização do ministério: o primeiro dado revela uma regularidade e ao mesmo 

tempo uma discrepância. No decorrer dos cultos que assisti nos ambientes “heteronormativos” notei 

que, durante cinco semanas, o Movimento Cores nunca foi citado na programação. 

A igreja-mãe (IBL) não possui nenhum tipo de informação sobre o Movimento Cores em sua 

grade de programação, não fala da existência desse ministério nos vídeos exibidos em seus cultos, 

não possui material gráfico (flyers, panfletos) e não possui nem mesmo informações sobre o 

ministério em seu website oficial. 

Entendendo que a igreja-mãe poderia ter uma realidade distante da vivida pelo ministério que 

ocorre na Lagoinha Savassi, esperava que pelo menos a própria Lagoinha Savassi se encarregue de 

fazer a divulgação desse ministério. Diferente disso, falar sobre o Movimento Cores mostrou algo 

sempre evitado. Nos cultos de sábado (Savassi Club) e de domingo (os quais ocorrem na Lagoinha 

Savassi 2, um outro prédio) o Movimento Cores nunca foi citado. O suposto silenciamento ocorreu 

por no mínimo oito vezes. 

(...) O jovem ministrante volta ao microfone e dá boas vindas a visitantes que vieram do Rio 

de Janeiro. Em seguida, o mesmo jovem pede para que os visitantes levantem as mãos para 

que os mesmos sejam abraçados pelos veteranos. Ele convida todos a preencher formulários 

da igreja dando seus dados pessoais para que possam ser procurados em outro momento. Em 

seguida ele fala de todas as programações da igreja Lagoinha Savassi: cultos de domingo, 

células e estudo bíblico às quartas. O Movimento Cores não é citado. (Banco de dados da 

pesquisa, p. 3-4) 

(...) A mesma dirigente volta após o intervalo e anuncia a programação semanal da Lagoinha 

Savassi: estudo bíblico na quarta, o Savassi Club, a venda de ingressos para a festa “Savassi 

Caipira”, e um café da manhã que será feito para novos membros. Por mais uma vez, o 

Movimento Cores não é citado. (Banco de dados de pesquisa, p. 28-29) 
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 Figura 2: O único local onde há informações sobre o ministério Movimento Cores é 

numa parede, na igreja Lagoinha Savassi. Fora isso, nada mais é noticiado sobre o grupo. 
Fonte: Autor / Imagem Semic 

 

- 60 x 150: Outro dado que revela uma discrepância foi obtido na entrevista com a missionária 

Priscila Coelho. Após interrogá-la sobre a quantidade de pessoas que participam das atividades do 

Movimento Cores, ela afirmou que esse número gira em torno de 150 pessoas. Questionei a 

informação, afirmando que nunca vi tal número em um culto. Priscila retrucou dizendo que parte das 

pessoas “não quer ser vista em público” (banco de dados, p. 33). Sendo assim, elas preferem receber 

atendimento espiritual em sigilo. 

- O formato de relações: o terceiro dado que revela uma discrepância está no formato das 

relações dos integrantes do Movimento Cores. Enquanto nos outros cultos da Lagoinha Savassi (seja 

os de sábado ou de domingo) as pessoas permanecem no templo após o término conversando e 

interagindo, o mesmo não ocorre no Cores. Assim que o culto acaba todos vão para as suas casas, 

poucos conversam entre si. Com o passar do tempo em pesquisa, percebi que isso pode ser explicado 

por meio da teologia que o grupo segue. Para o Movimento Cores, qualquer tipo de relação 

homoafetiva é pecado. Assim sendo, grande parte dos integrantes busca o celibato, carinhosamente 

apelido por eles de “solteirice”. Sobre esse assunto, destaca-se:  
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(...) a reunião se encerra. Notei nesse momento que é muito mais difícil se relacionar com 

visitantes do Movimento Cores. Muitos dos participantes são retraídos, mais tímidos do que o 

costumeiro. (Banco de dados, p. 13) 

 

- A (in)visibilidade do líder: o quarto dado retrata uma discrepância e uma intensidade. 

Priscila Coelho é mais que a líder do Movimento Cores. Ela é a cara, a linha de frente e a vitrine do 

ministério e ao mesmo tempo. Em todos os cultos do grupo ela está presente, toma a palavra e dirige-

o. Todo o conteúdo que existe sobre ela nas redes sociais é ligado ao Movimento Cores. Não existe a 

imagem de Priscila Coelho dissociada de sua função ministerial. Ao ser questionada sobre essa visão 

na entrevista que tivemos, ela responde que sabe disso, que entende a responsabilidade que carrega. 

Isso leva a outro dado coletado em uma das visitas feitas aos cultos da Lagoinha Savassi 2: 

 

(...) O culto começa pontualmente às 19h com o momento de música. Noto nesse momento que 

uma das participantes do Cores foi ao culto. Me junto à ela. Logo chegam mais outras quatro 

meninas. Todas se sentam exatamente na última fileira da igreja. Priscila também está na igreja. 

Ela não usa o crachá que os obreiros usam. Não aparenta ser autoridade dentro da Lagoinha 

Savassi. (Banco de dados, p. 28) 

 

Ao ser questionada sobre a sua falta de participação nos cultos da Lagoinha Savassi, Priscila 

diz que ela mesmo pediu para não participar. Disse que ela não quer ir ao palco, não quer ir a frente, 

não quer ser objeto de atenção (Banco de dados, p. 33). 

- Quanto aos dispositivos interacionais: uma vez elencados os três ambientes 

comunicacionais como diferentes dispositivos. Notou-se as seguintes especificidades entre eles: 

 

Cultos da Igreja Batista da 

Lagoinha (Cristo Vivo, 

Celebração e Culto da 

Juventude) 

Cultos da Lagoinha Savassi 

(Savassi Club e cultos de 

domingo) 

Movimento Cores (Grupo 

Entendidos e Grupo Alegria) 

- Iluminação trabalhada, 

detalhada, que colabora para a 

transmissão dos cultos ao vivo 

- Música com banda completa, 

ambiente e som de última 

geração 

- O conteúdo das preleções é 

simples, de fácil entendimento, 

até mesmo superficial. 

- Ambientes escuros, onde há 

luzes apenas no palco. 

Iluminação colorida e jovem, a 

qual imita um show. 

- Música com banda completa, 

porém não com o mesmo 

investimento financeiro da 

igreja-mãe 

- O conteúdo das preleções ainda 

é simples, porém não tanto 

quanto a igreja-mãe 

- Uso do mesmo ambiente 

escuro com luzes no palco, mas 

não chega a imitar um show 

- Música sem banda completa, 

apenas vozes e violão. 

- O conteúdo das preleções é 

mais robusto, invoca-se a 

filosofia, a sociologia. Em 

determinados momentos fala-se 

sobre direitos LGBT e 

militância. 
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CONCLUSÃO 

 

Confirmou-se que a esse nível do poder e da cidadania, apesar da característica conservadora 

do código religioso da IBL, o Movimento Cores é uma nova linguagem de um código “perfurado”. 

Há rupturas e suturas da identidade LGBTQ+. Dessa maneira a identidade sexual sofre um “corte” 

que faz com que parte dela seja admitida e outra renunciada. É lícito ao fiel membro do Movimento 

Cores fazer parte do universo LGBT e consumir sua cultura, mas ele deve se restringir apenas isso. 

No código religioso da IBL nem mesmo o consumo cultural seria aceito. 

Voltamos à pergunta inicial: em que condições o ministério Movimento Cores se faz 

existente? A pesquisa de campo desempenhada sugere que as igrejas Batista da Lagoinha e Lagoinha 

Savassi optaram por ocultar esse ministério como parte de si. Ou seja, ao mesmo tempo em que ambas 

as igrejas criam e financiam um ministério para LGBTs como parte de seus trabalhos, elas não o 

assumem publicamente.  

A sexualidade de um indivíduo possui a potencialidade de configurar-se numa identidade 

sexual que irá encontrar sérios embates dentro seu ethos evangélico (heteronormativo, conservador, 

excludente). A consequência desse embate é a evasão da comunidade LGBTQ+ das igrejas 

tradicionais e sua realocação em novos ambientes onde os códigos do dispositivo são outros. 

Apesar da característica conservadora do código religioso da IBL, o Movimento Cores já é a 

nova linguagem de código “perfurado”. Há rupturas e suturas da identidade LGBTQ+. Dessa maneira 

a identidade sexual sofre um “corte” que faz com que parte dela seja admitida e outra renunciada. 

É uma hipótese para um breve futuro de pesquisa que o Movimento Cores, por meio de seus 

dispositivos interacionais, produza uma sensação de pertencimento nos membros do grupo. 

Conjectura-se que eles estejam junto de pessoas que partilham da mesma condição sexual, mas não 

tenham a leitura de que o grupo do qual fazem parte pode ser uma espécie de apartheid do ambiente 

religioso hegemônico.  
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NEW PRODUCTIONS OF SENSE: THE CASE OF THE EVANGELICAL LGBTQ + 

MINISTRY "COLORS MOVEMENT" 

 

ABSTRACT 

 

This article has as corpus a peculiar group located in the city of Belo Horizonte - MG. The idea that 

a homosexual-oriented ministry has been created and still maintained by a church of conservative 

discourse, which has generated polemics of national breadth, sounds strange. The Theory of 

Interactive Devices was able to help us to understand the different layers of discourses, postures, 

sayings and non-sayings in those spaces of worship. Theoretically speaking, the codes covering each 

of the devices would make the proposal incompatible. The field research done between June and July 

together with the presentation of data harvested by at least one researcher helps to present the 

demarcations and designs executed by different agents in the field. After this analysis it is necessary 

to question why these institutions take certain actions. In the field, the researcher had the opportunity 

to perceive how the corpus in question was at the same time an agent of transformations in parts of 

the conservative religious praxis, also a passive subject of marginalization and exclusion by that same 

sphere (who created them and maintains them financially). Identifying yourself as LGBT and 

Christian would mean breaking down several paradigms but at the same time becoming hostage to 

others. 
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VESTIR PARA (RE) CONHECER E RESISTIR: POR UM OLHAR QUEER DO 

DISPOSITIVO DA MODA 

 

Marco Aurélio Alves e Silva1 

João da Cruz Gonçalves Neto2 

 

RESUMO  

 Este trabalho implica a discussão entre o queer e como o dispositivo da moda influencia a noção 

de gênero instada quando a construção identitária e no reconhecimento. Logo, o objetivo é debater as 

técnicas e tecnologias desse dispositivo e como elas constroem uma ideia acerca da identidade de 

gênero a serviço de um poder dominante. Para isso, a metodologia utilizada se reparte em uma inicial 

pesquisa bibliográfica e, após isso, a análise semiótica de algumas imagens de coleção genderless. 

Os resultados dessa pesquisa apontam para a ideia de que a moda não reconhece a pluralidade de 

gênero que escapa do binarismo e busca converter o genderless, produto queer, em um mero produto 

vendável e vazio em seu discurso de ruptura e resistência. Uma vez não reconhecido, parece certo de 

que a prática queer de se pensar sujeito, identidade, gênero e reconhecimento perde sua potência 

discursiva e acaba por silenciar seu modo de interpretar o mundo e o sujeito sem se pensar numa ideia 

binária que contempla apenas dois gêneros: masculino e feminino. Ao abrir espaço para o 

reconhecimento de inúmeras identidades de gênero, que ganham corpo e construção no dialogismo 

da intimidade com a sociedade, é tarefa do genderless se manter como uma política de resistência, 

permitindo que os que escapam dessa normalidade binária de gênero se sintam reconhecidos por suas 

roupas e contradigam diretamente o discurso normalizador do tirano dispositivo da moda. 

 

Palavras-chave: Moda. Dispositivo. Gênero. Queer. Reconhecimento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Reconhecer-se e ser reconhecido é vital a todo indivíduo. Logo, esse reconhecimento do 

outro e de si mesmo recai na necessária compreensão de todos os elementos que se relacionam e 

provocam o sujeito à formação de uma identidade que, ao fugir de uma normalidade imposta e 

majoritariamente aceita, integra uma política de resistência.  

Agenda de inúmeros movimentos sociais contestadores desse status quo, essa política acaba 

por promover a formação de discursos inúmeros que abarcam quereres de minorias marginalizadas e 
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silenciadas. Contudo, ao longo da nossa discussão, cuidaremos para que ela não seja reduzida à 

análise do coletivo tão-somente: a individualidade deve importar para a ação pretendida lograr êxito. 

Diante disso, interessa-nos o estudo do queer e como essa nova ótica reinterpretou os elementos 

constituintes do sujeito em construção imbricada com os dispositivos de poder e ordem que, de certa 

maneira, domesticam performances e reconhecimentos e como essa contestação gerou resistência 

entre os amotinados.  

Após delinear a noção queer e o seu pretenso olhar ao mundo há muito escamoteado por um 

controle normativo, repressivo e excludente. Visão essa que inaugura uma nova acepção de 

construção de gênero, que, mesmo sendo intimista, não desconsidera a importância do 

reconhecimento do outro para sua localização. O conceito que perseguiremos está inserido num 

contexto multicultural e é atravessado por toda sorte de discursos e linguagens capazes de moldar as 

formas de se localizar e se expressar diante da realidade procedural que nos é, muitas vezes, imposta. 

 Uma vez delimitada essa dimensão queer, passa a ser nosso trabalho entender se o dispositivo 

da moda é capaz de domesticar corpos e performances a serviço de uma normalidade falocêntrica, 

heteronormativa e binária de se entender a expressão do gênero do sujeito. Debateremos também 

como a moda se apropria da vanguarda para se manter ávida e relevante ao longo de processos 

históricos de ruptura. 

Logo, para se discutir esse dispositivo, nos é cara ideia de que a moda não é um artifício 

apenas para cobrir a nudez corporal, muito menos, um adorno estético, mas um conjunto de discursos 

que interagem com uma realidade e constrói seus significados. Vale ressaltar que esse dispositivo 

está na rua, no urbano; e esses locais não são libertários: existe o olhar inquisidor para aqueles que 

teimam em recorrer a estilos não convencionais – negando, por consequência, aos sujeitos desviantes 

do padrão o reconhecimento devido; invariavelmente, a veste é para ser vista e construir 

identificações específicas em franca dinâmica com o íntimo e coletivo.  

Sendo assim, a moda não deve ser compreendida apenas como uma linguagem ou como um 

poder alheio a intencionalidades de seus criadores. Esse dispositivo consolida, muitas vezes, a 

repressão de gênero, levanta a carga simbólica de violência que uma peça de roupa carrega consigo 

ao apontar moldes a serem acatados, massificados. Diante disso, nos questionamos: a moda está no 

gênero e o gênero está na moda?  
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Uma peça de roupa acaba por domesticar corpos e performances de sujeitos que apreendem o 

que é a normalidade binária de gênero antes mesmo de serem ensinados a se comportarem de forma 

esperada pelo conluio institucional repressivo: a formação de uma impressão industrial que forma 

mercado consumidor e que desliga, por vezes, a individualidade – discurso industrial e coercitivo 

poderoso.  

Por fim, além da pesquisa bibliográfica empreendida e de análise de imagens de uma coleção 

assumidamente genderless, notaremos se o olhar queer mostra-se como um grito de resistência a esse 

poderio expresso pela moda nesse viés foucaultiano; se o sujeito não deve receber ingerências quanto 

à formação de sua identidade de gênero ou desenvolvimento de sua sexualidade, há como se sentir 

reconhecido com as roupas que possui e veste?  

  

2 POR UM RECONHECIMENTO QUEER  

 

 Por vivermos em um ambiente multicultural e amplamente dialógico, a teoria do 

reconhecimento, para Charles Taylor (2000), persegue, de forma favorável, grupos minoritários e 

subalternizados frente a outras compreensões que os empurram para uma padronização social já 

formada aos moldes de uma elite machista, conservadora e heteronormativa. Dessa forma, a 

construção identitária do sujeito liga-se sobremaneira a essa perspectiva viciada, de modo que 

 

nossa identidade é moldada em parte pelo reconhecimento ou por sua ausência, 

frequentemente pelo reconhecimento errôneo por parte dos outros, de modo que uma pessoa 

ou grupo de pessoas pode sofrer danos, uma real distorção, se as pessoas ou as sociedades ao 

redor deles lhes devolverem um quadro de si mesmas redutor, desmerecedor ou desprezível. 

O não-reconhecimento ou o reconhecimento errôneo podem causar danos, podem ser uma 

forma de opressão, aprisionando alguém numa modalidade de ser falsa, distorcida e redutora 

(TAYLOR, 2000, p. 241). 

 

Logo, parece-nos claro que a perspectiva do sujeito não está presa a uma redoma fatalmente 

íntima, mas estende-se ao olhar do outro, da sociedade que invariavelmente repercute no domínio 

pessoal. Tampouco, a esfera do reconhecimento está presa às minorias sociais rechaçadas por um 
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grupo dominante. Ratificando: o reconhecimento é a tônica da atualidade, o que reforça a importância 

de estudá-lo e ainda de sistematizar os gatilhos e elementos que o proporcionam e o estruturam. 

Perseguindo essa ideia de se identificar íntima e socialmente, para Axel Honneth (2003), a luta 

pelo reconhecimento inicia-se com uma negação, uma contrariedade, um desrespeito, que afrontam 

elementos sociais e pessoais. Dessa maneira, há uma certa proximidade entre os movimentos sociais 

e essa teoria, já que não se pode admitir que todo conflito inicialmente íntimo ganhe contornos 

coletivos e estruturados. Assim, a gênese desses movimentos só se encaixaria na guerra pelo 

reconhecimento “se deixam generalizar para além do horizonte das intenções individuais, chegando 

a um ponto em que eles podem se tornar base de um movimento coletivo (HONNETH, 2003, p. 

256).”  

Nessa direção, o movimento queer, principalmente na década de 80, procurou abraçar não 

somente os escorraçados do convívio com a normalidade, mas questionou as ações resignadas de 

alguns grupos homossexuais, que interpelavam a eterna luta binária: hétero versus homossexual e não 

constituíam um comando ativo para a desconstrução desse arcaísmo de forma mais enérgica. Nessa 

perspectiva, os abjetos puderam experimentar o lugar de sujeitos capazes de dizer, denunciar e resistir 

a práticas excludentes capitaneadas pelo Estado e pelos demais comandos institucionais, sociais. 

Ao questionar a ordem sexual e ser pragmático ao destronar o gênero natural, o queer subverte o 

esperado pela maioria. Há uma clara quebra de expectativa: discorrer sobre gênero e os limites do 

sexo choca a sociedade e “quem emprega essa linguagem coloca-se, até certo ponto, fora do alcance 

do poder; desordena a lei; antecipa, por menos que seja, a liberdade futura (FOUCAULT, 2015, p. 

11).” Assim, o levante e a estruturação queer são respostas diretas à negativa de se restringir por 

padrões sociais heteronormativos e a insurgência da abjeção. Contudo, seria essa uma resposta 

definitiva? 

Ao abarcar o estranho, o abjeto, a teoria queer questiona os próprios movimentos homossexuais 

que, de certa forma, para Miskolci (2016), se renderam, à velada aceitação da sociedade 

heteronormativa. Não abraçados por esses movimentos, os abjetos se opõem a uma coalização 

discursiva padronizada, fundando, assim, para Judith Butler (2015), principal teórica queer, uma nova 

política de gênero que contesta a regulação por estruturas de poder que ora agem oprimindo os 

sujeitos, ora formatam ferramentas para discipliná-los a um dever-ser.  
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Uma vez negando as generalizações performáticas pré-estabelecidas do masculino e feminino, há 

o entendimento de que  

 

Ninguém nasce mulher; torna-se mulher. [...] Enquanto existe para si, a criança não pode 

aprender-se como sexualmente diferençada. Entre meninos e meninas, o corpo é, 

primeiramente, a irradiação de uma subjetividade, o instrumento que efetua a compreensão 

do mundo: é através dos olhos, das mãos e não das partes sexuais que apreendem o Universo 

(BEAUVOIR, 2009, p. 361, grifo nosso). 

 

Seria, então, o gênero uma construção social que não anula a repetição do padrão e não admite a 

coerção em sentido estrito. Ao ligar gênero à genitália, há uma redução desonesta da identidade a 

serviço de uma visão heteronormativa: o homem é meramente configurado pelo seu falo e a mulher, 

pela ausência dele. Pelo contrário: 

 

O gênero é uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada, jamais 

plenamente exibida em qualquer conjuntura considerada. Uma coalizão aberta, portanto, 

afirmaria identidades alternativamente instituídas e abandonadas, segundo as propostas em 

curso; tratar-se-á de uma assembleia que permita múltiplas convergências e divergências, 

sem obediência a um telos normativo e definidor (BUTLER, 2015, p. 42, grifo do autor). 

 

Para a autora, deve haver um desprezo à padronização ou, ainda, a uma normatização definidora 

de quaisquer papéis que o sujeito queira exercer. A propositura de uma performática desligada dos 

enlaces repressivos da sociedade, muitas vezes, esbarra na burocratização de uma forma externa; 

muitos podem encarar essa negação de sentido definido como um inalcançável desejo.  

Talvez, a teoria queer encontra nas performances o seu elo mais fraco: sendo o corpo, para Judith 

Butler (2015), uma situação, é instável colocá-lo como principal parâmetro à construção do gênero: 

o corpo seria, então, como uma folha branca a ser preenchida pelas experiências, pelos fracassos e 

acertos que afastam ou aproximam o sujeito dos seus quereres sociais, íntimos e sexuais. Contudo, 

parte desse preenchimento é poluído pelas expectativas sociais: como supracitado, as performances 

pré-estabelecidas são utilizadas de modo coercitivo pelos diversos dispositivos institucionais e suas 

interlocuções coercitivas. 

Portanto, essa teoria não deve ser reduzida a somente uma política de resistência, mas deve ser 

lida como “um acervo de engajamentos intelectuais com as relações entre sexo, gênero e desejo sexual 
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(SPARGO, 2017, p. 13)”. Dessa forma, a colocaremos como uma nova práxis que  possui como eixo 

fundamental a ideia de que o gênero é construído e jamais emendado a uma obrigatoriedade de agir, 

ou seja, ele não está, sobremaneira, preso à sexualidade, como observa Salih (2015) em sua leitura 

dos textos de Judith Butler; e, contrariando a similaridade desonesta com o sexo,  é também parte 

fundadora da identidade, do reconhecimento e da viabilização de um papel social a ser seguido. 

Ao propor e debater uma nova epistemologia feminista, Louro (1997) observa que “não fomos 

treinadas/os para conviver com a instabilidade, com as dúvidas ou com categorias cambiantes 

(LOURO, 1997, p. 146).” Logo, o queer milita para quebrantar essa suposta normalidade e 

desconstruir padrões, inclusive, quanto à epistemologia processada: devemos, portanto, assumi-lo 

como uma nova prática, uma nova chave interpretativa para o mundo e para as coisas, visão essa que 

não está presa às arestas da normalidade binária e questiona, até mesmo, a noção de identidade e as 

noções sedimentadas baseadas numa política excludente e arcaísta de se pensar o gênero como apenas 

masculino ou feminino.  

Para Michel Foucault (2015), nos seus estudos sobre a história da sexualidade, o debate sobre a 

sexualidade e gênero liga-se a relações de poder e de repressão, ou melhor, a discursos (re)produzidos 

que, de certa forma, se intercomunicam com a subjetividade do sujeito e imbricam diretamente no 

reconhecimento dialógico dele com o outro. Assim, falar sobre isso provoca censura e desacordo com 

os padrões pudicos que povoam a sociedade heteronormativa.  

Contraditoriamente a essa silente discussão sobre o gênero, identidades do sujeito e suas 

sexualidades, a exposição dele cria padrões que desvirtuam questionamentos: a exposição da 

virilidade é quase obrigatória aos homens; já às mulheres destina-se a castidade e a feminilidade, 

como observa Bourdieu (2009) e essa lógica acaba por repercutir na moda. O sujeito desviante da 

normalidade está fadado à sarjeta e exclusão social, quase invariavelmente. E quais seriam esses 

mecanismos de rejeição social impostos aos rebeldes?  E como esses discursos de poder coercitivo se 

formam e se propagam? 

Em uma relação dominador e dominado, as instituições sociais ordenam regras e sanções – 

cumprindo o que Bourdieu (1989) nomeia de poder simbólico, que “é, com efeito, esse poder invisível 

o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos 

ou mesmo que o exercem (BOURDIEU, 1989, p.7).” Cúmplice, a sociedade silencia e deslegitima o 
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discurso empoderado em que os contestadores, ou queer, se reconhecem e buscam estruturar sua 

política de resistência. 

Assim, o queer, estabelecido como uma prática epistemológica nova, deve desobedecer e 

contradizer a corrente circulante de se fechar as identidades em um cerco cruel e excludente. O 

discurso pretendido aqui é confrontar as políticas identitárias ensimesmadas de um ranço atrasado de 

se imaginar o sujeito e levar para além disso: é nossa tarefa promover uma nova política de resistência 

quase como um ativismo que compreenda a identidade de gênero do sujeito como plural, contudo, 

não voltada para si mesma.  

 

3 O DISPOSITIVO DA MODA E A DESOBEDIÊNCIA QUEER 

 

Para Boucher (2012), parece pouco crível que a roupa tenha sido subserviente somente à 

carência de cobertura corporal, mas assumiu, em sua evolução, a satisfação da carência de 

representação. A roupa ganha significado e é capaz de externar um modelo e 

 

não é mais um enfeite estético, um acessório decorativo da vida coletiva; é sua pedra angular. 

A moda terminou estruturalmente seu curso histórico, chegou ao topo de seu poder, 

conseguiu remodelar a sociedade inteira à sua imagem; era periférica, agora é hegemônica; 

[...] Assim, a moda está no comando de nossas sociedades (LIPOVETSKY, 2009, p. 13, 

grifo nosso).  

  

 Logo, a moda deve ser pensada como “um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, que 

integra o simples uso das roupas no dia-a-dia a um contexto maior, político, social, sociológico 

(PALOMINO, p. 14, 2002).” Assim, as “roupas expressam a personalidade, e podem ser vistas como 

meio de informação (PEZZOLO, p. 34, 2009).” Essa ideia da moda derruba, de certa maneira, a 

tacanha impressão de que a moda é o império da futilidade e que não carrega consigo significados 

para além das roupas.  

 Dessa maneira, a moda não deve ser pensada de forma isolada: pelo contrário, ela é 

influenciada pela sociedade e pelas decisões de normalidade e identidades que obedecem à ideia de 

generalidade. A moda, portanto, está profundamente implicada na construção e instituição de uma 

política de poder dos dispositivos e essa associação corresponde, muitas vezes, aos produtos que 

vemos estampados nas vitrines, nas revistas de moda e na rua.  



 

463 
 

Por não existir somente um poder repressor e controlador, há a construção de uma nova política 

dominante e punitiva e não centralizada, mas dinâmica:  

 

A invenção dessa nova anatomia política não deve ser entendida como uma descoberta súbita. 

Mas como uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, de origens diferentes, de 

localizações esparsas, que se recordam, se repetem, ou se imitam, apoiam-se uns sobre os 

outros, distinguem-se segundo seu campo de aplicação, entram em convergência e esboçam 

aos poucos a fachada de um método geral (FOUCAULT, 2014, p. 136). 

 

 Dessa forma, não há somente uma fonte que emana os métodos e ferramentas repressivas, mas 

uma rede montada para massificar estilos, linguagens, práticas, padrões – e moda. Seguindo por esse 

caminho, esses discursos agressivos são comandados, de certa forma, por instrumentos que viabilizam 

a sua locução com as sociedades.  

Centro da questão proposta, esses instrumentos são  

 

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são 

os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos 

(FOUCAULT, 2000, p. 244). 

 

Os dispositivos assumem discursos que neutralizam mudanças e ações progressistas. Seu modo 

de ação, de acordo com Gilles Deleuze (1996), abarca enunciados, suas visibilidades, suas linhas de 

forças, de subjetivação e de ruptura: ou seja, há toda uma rede de construção de interlocuções que se 

habilitam em torno do sujeito e de suas ações exercendo um controle social das ações dos sujeitos. 

E essa multilinearidade dos dispositivos e de seus eixos de estruturação demonstra que 

 

Trata-se, então, de um termo operacional complexo cujos elementos que o constituem são de 

natureza e configurações distintas, não sendo suficiente, para sua apreensão, a mera vontade 

do pesquisador. Todo um trabalho faz-se necessário para que se possa caracterizá-lo, trabalho 

este que consiste em desemaranhar as suas linhas [...]Não se trata, portanto, de um algo dado, 

mas construído, ou seja, é percorrendo as linhas de determinado arquivo que se pode 

determinar uma certa configuração que permita estabelecer a articulação entre os elementos 

que compõem um dispositivo (PAIXÃO, 2017, p. 81). 

 

Assim, para enviesar essa costura multilinear, devemos considerar as muitas institucionalizações 

da violência e como o dispositivo da moda se coloca em meio à locução entre sujeito, poder e discurso 

violentando o sujeito que não se curva à normatividade enfatizada. A construção de gênero, mesmo 
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intimista, pressupõe socialmente de uma compreensão externa de si mesmo e as roupas estão 

fatalmente relacionadas à imagem exteriorizada do sujeito íntima e socialmente.  

Ora, o conhecer queer, desobediente à disciplina binária de gênero impressa na indumentária, não 

enxerga representação pela moda masculina ou feminina expostas no comércio – expressão dizível e 

visível dessa montagem discursiva que nomeamos de dispositivo da moda; logo, o reconhecimento 

social e pessoal deles retorna em cruel equívoco. E essa crueldade é incontestável: 

 

Geralmente, crianças adoram ganhar roupas novas nos dias de festa. Entrava em pânico 

quando mamãe nos carregava para a costureira. Relutava. A única coisa que conseguia 

reivindicar era que, pelo menos, o vestido tivesse gravata e bolsos. Mamãe não entendia ou 

fingia não entender. [...] Não queria nem me olhar no espelho. Só o usava quando forçado, 

depois de brigas e discussões (NERY, 2011, p. 32). 

 

 Ainda perseguindo uma visão foucaultiana de discurso, a ideia de inserção de diferentes 

significados em um corpo linguístico nos é cara a partir do momento em que temos o sujeito como 

ativo discursivo: imbuído de inúmeros sentidos, o indivíduo busca expressar os seus anseios e desejos 

e, de certo modo, marcar a sua prática frente à sociedade. E essa expressão é influenciada pelos 

dispositivos que emanam poderes institucionais dificultando, por vezes, essa externalização buscada.  

Acompanhando a necessidade de se padronizar sujeitos e suas construções pré-definidas de 

gênero, a repressiva dominante conserva e enrijece institutos que lhe dão voz e poder de mando. 

Como não há espaço ao que nega a generalidade, a relação binária dominou não só a construção de 

gênero do sujeito, mas a montagem do dispositivo da moda. Masculino e feminino. Padrões que estão 

em quaisquer lugares. A deslegitimação do poder de escolha íntima do sujeito sobre o seu gênero 

contraria absolutamente toda sorte de liberdade individual e coletiva e a teoria do reconhecimento 

que costura este projeto.  

 A transgressão violenta do arbítrio individual suscita, dessa forma, a discussão de o quão 

libertos os indivíduos estão de uma repressão institucional e as finitas possibilidades de escolha. 

Dessa forma, o direito fundamental à identidade de gênero esbarra em preconceitos, chistes, dogmas 

religiosos e punições. Ao negar-se sumariamente a construção íntima do sujeito, há a alienação 

recíproca do que é geral e normal: sendo regra a heterossexualidade, as demais identificações de 

gênero viram motivo de repulsa, horror e exclusão.  

Recuperando a lição de Beauvoir (2009), o sujeito não é finito em si, o gênero permanece 

sempre em caráter transitório, íntimo, o que desmente a ideia do macho ou fêmea. Concomitante a 
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isso, há uma proximidade da teoria queer com a visão foucaultiana quando essa nega a precisão do 

gênero em seu efeito performativo e a existência de um efeito, para Butler (2015), gerado e imposto 

pelas ações reguladoras da coerência do gênero.  

Desse modo, há a ideia de que a performance é a mera reprodução de fabricações da 

generalidade – assim, a linguagem já é inscrita no corpo ligando o sexo ao gênero e formatando o 

binarismo como o único e acertado caminho a ser percorrido. A fim de deslegitimar mais 

acentuadamente o urgente e humano direito à liberdade de gênero, há a apropriação das instituições 

sociais de amplo alcance do discurso binário e inflexível. Interessa a esta discussão, um instituto em 

especial – a moda e o seu diálogo com o reconhecimento individual e social, o gênero e a 

autenticidade do sujeito.  

Nesse caminho, de acordo com Taylor (2009), a autêntico aproxima-se de uma condição para 

encontrar aquilo que é útil ao próprio indivíduo. Disso, é interessante questionar quais são as questões 

íntimas e sociais que levam o consumidor à escolha da indumentária.  

E não há nada mais pretensamente autêntica que a moda. A moda possui a “capacidade de apertar 

todos os botões da vida contemporânea. Representa uma convergência entre a alta cultura e a arte 

popular, que lhe dá poder verdadeiro (SUDJIC, 2010, p. 141).” Por engolir discursos provindos de 

diversas fontes, devemos compreendê-la como uma instituição dotada de poder discursivo que 

constrói, domina e domestica sujeitos e práticas com seus produtos já embutidos de conceitos 

correspondentes a expectativas conformadoras com a realidade majoritariamente assumida como 

normal. 

 Em sua construção discursiva e multilinear misturada de quereres econômicos, políticos e 

sociais, a moda constrói modelos externos, torna-se exemplo e não se preocupa com a individualidade 

e sua expressão íntima. E os moldes percorrem a maioria das sociedades ocidentais, pregando padrões 

estéticos e comportamentais. Essa é a crítica que Guillaume Erner (2005) tece ao afirmar 

categoricamente que a moda não se deixa dominar facilmente; para ele, somos vítimas dela, de uma 

construção pré-moldada e que pouco abre espaço para escolhas libertárias e rebeldes. A moda não 

respeita a formação indistinta do gênero de um corpo. Pelo contrário: castra essa construção, se 

apropria do novo, do diferente e o torna um produto amaciado ao gosto da normalidade que se quer 

conservar.  
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Logo, essa instituição está mais próxima possível de um padrão social generalizador e quisto 

pela maioria, já que é feita para ser usada na rua e ser reconhecida, vista. Essa requisição de um objeto 

ou de um estilo faz algo ser da moda. A simples obtenção desse estilo ou objeto aceito como bem 

desejável catapulta o indivíduo a outro status, retirando-o da ignorância e do ordinário. O dispositivo 

da moda lhe atribui individualidade e diferença, sem que haja uma ruptura definitiva com os padrões 

consolidados. 

Pensar esta questão como estudo do vestuário simplesmente aduz ao erro o leitor, pois há uma 

clara diferença entre o que se pretende o vestuário e o que representa a moda: 

 

o modo de proceder da moda exprimiu-se mais claramente na esfera das roupas e do modo 

de vestir, setores que podem ser considerados, por sua vez, como o teatro das novidades mais 

espetaculares. [...] Por meio da veste coloca-se em jogo uma certa significação do corpo, da 

pessoa. [...] O ato de vestir transforma o corpo, e essa transformação não se refere a um único 

significado biológico, fisiológico, mas a múltiplos significados, que vão daquele religioso, 

estético, àquele psicológico. Nessa direção, portanto, as roupas, os objetos com os quais nos 

cobrimos o corpo, são as formas pelas quais os corpos entram em relação entre si e com o 

mundo externo (CALANCA, 2011, p. 16 – 19, grifo do autor). 

 

Nesse jogo discursivo e de diversas significações que a moda capitaneia, a linearização de 

sentidos entre os indivíduos foi suplantada da escolha individual e houve a transfiguração para o 

coletivo. Esse dispositivo transcende a mera instrumentalização do tecido e se transforma num fator 

identitário que nada possui de frívolo ou de opaco. A moda interpela a identidade assim como a 

identidade interpela a moda. 

Um erro bastante comum dos estudos sobre moda é assumir as roupas como uma mera linguagem:  

 

fato é que elas [as roupas] não têm nem gramática e nem vocabulário em nenhum sentido 

usual. Não há dúvida de que comunicam alguma coisa, mas nem tudo que comunica deve ser 

chamado de linguagem. As roupas podem ser consideradas semanticamente codificadas, mas 

trata-se de um código com uma semântica extremamente tênue e instável, sem quaisquer 

regras realmente invioláveis (SVENDSEN, 2010, p. 79, grifo nosso). 

 

 Não constituindo somente uma linguagem, as roupas estão a serviço de um dispositivo que 

lhe confere uma interlocução entre os seus significados e os seus sujeitos que, por sua vez, lhe darão 

forma e razão. Para além disso, a moda consome ideias e padrões para se fazer viável, aceitável, futura 

e perene: 
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a moda, desde seu surgimento, aparece atrelada a movimentos de revolta, de contestação, de 

ruptura em relação à ordem vigente. A busca de novidade vai operar como uma espécie de 

combustível para seu funcionamento e, com a expansão da sociedade capitalista, elas (moda 

e novidade) se tornam parte da engrenagem do mundo que gira em torno do capital. Quanto 

a essa expansão capitalista, vale mencionar que, como é de conhecimento geral, ela é 

audaciosa e, por meio de mecanismos que lhe são próprios, penetra nos recônditos tanto dos 

sujeitos quanto do corpo social. Para tanto, faz uso de duas estratégias distintas, estímulo e 

repressão: se, de um lado, ela é implacável no processo de marginalização das subjetividades 

que ousam criar um território, singular e independente, como afirma Hara (2012); por outro 

lado, esses mesmos produtos ou essas ideias contestatórias, singulares, autônomas, marginais 

são aproveitadas e transformadas em produtos úteis e valiosos. É nesse ponto que podemos 

entender essa relação complexa e contraditória entre a moda, enquanto um dispositivo 

presente nas sociedades de consumo, e os processos de resistência que lhe são correlatos 

(PAIXÃO, 2017, p. 173).  

 

Dessa maneira, construir uma discussão acerca de como esse dispositivo utiliza seus 

mecanismos próprios para se manter sempre na vanguarda da história, mas nunca de forma a ruir os 

padrões sociais, políticos e econômicos já solidificados é nossa missão. Além de mapear esses 

mecanismos de funcionamento e os discursos desse dispositivo, devemos entender qual a relação que 

a prática queer possui desse forçado conformismo. Estar na moda é essencial para qualquer um que 

busque uma fácil e pouco dolorosa aceitação social. 

O espalhamento da moda reside na imitação das classes mais altas pelas inferiores, de modo 

que o oposto também pode ocorrer, como destaca Svendsen (2010). Ao imitar um modo de se vestir, 

confirma-se a ideia de que o vestuário, por vezes, não possui um significado individual e cuidadoso. 

A roupa padroniza ideais, mas pouco funda novas – há, então, uma espiral de repetição e aceitação 

geral – e uma desconsideração de identificações que escapam do espectro considerado normal pela 

indústria social heteronormativa. 

 Alguns críticos desconsideram a repressão de gênero provocada pela moda e por suas peças 

de roupas específicas, pois afirmam que há uma diferença anatômica que impossibilita um franco 

intercâmbio de vestimentas. Ora, há realmente esta diferença?  

 Historicamente,  

 

Antes do século XIV, as diferenças entre as roupas para homens e mulheres eram 

relativamente pequenas, mas desse ponto em diante a forma das roupas tendeu a ser 

relacionada ao gênero, as mulheres usando trajes mais ajustados ao corpo que antes, enquanto 

os homens começaram a usar malhas sobrepostas com calças curtas. A ideia de que os corpos 

das mulheres e dos homens são basicamente semelhantes [...] foi abandonada até o século 

XVII. No decorrer do século seguinte, porém, tornou-se cada vez mais usual considerar os 
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homens e as mulheres como basicamente diferentes no tocante a características físicas quanto 

mentais. [...] As modas de homens e mulheres também se tornaram correspondentemente 

diferentes (SVENDSEN, 2010, p. 97 – 98). 

 

 Para firmar essa diferenciação, especificou-se vestuários de modo a ocultar a ideologia de 

gênero rígida que a moda ocidental assumia com sua evolução. Para Anne Hollander (1996), o terno 

assumiu o status de superior simplicidade esperada do homem burguês: a ornamentação excessiva 

deu lugar, com a industrialização ascendente, a uma urgente simplicidade no modo de vestir; então, 

a moda masculina evoluiu muito mais que a feminina por séculos, pois esta permaneceu valorizando 

a erotização e objetificação feminina por meio de vestidos, espartilhos que revelavam partes erógenas 

descobertas a fim de instigar a imaginação sexualizada de uma sociedade falocêntrica.  

 Silenciados, os desviantes do padrão não se enxergam representados e não conquistam o 

reconhecimento no olhar do outro – reconhecimento esse que contraria a visão que o queer possui de 

sua sexualidade, do seu gênero. Se há indumentárias femininas e masculinas, o sujeito é coagido a 

escolher uma ou outra representação performática.  

 Contudo, com a pluralidade experimentada com maior afã pelas indústrias de moda e pela 

revolução, no olhar de Baudot (2008), pacífica do prêt-à-porter no século passado, houve uma 

profunda alteração na costura. Com correntes diversas ideológicas que negavam o machismo, o 

egocentrismo de uma sociedade totalmente centrada na economia e o efêmero, a moda confirmou a 

teoria de Gilles Lipovetsky (2009): há uma expressão criativa cada vez mais livre, o que possibilitou 

a instauração de uma nova política de estilo, o que nomeamos de genderless, que tomou forma a partir 

de um olhar andrógino advindo de uma política rebelde da contracultura, principalmente a partir da 

década de 60.  

 Contudo, é contraproducente se imaginar a moda somente ligada aos anseios criativos de seus 

criadores e pensadores. A moda é influenciada por forças externas a ela:  

 

Há inicialmente o conjunto dos costureiros, valores morais, dispositivos legais, já evocados, 

que limitam os espaços das possibilidades da aparência. Em seguida, existe a estrutura 

organizacional e institucional da indústria da moda, que enquadra a produção dos vestuários 

e a seleção dos estilos. Finalmente, há o conjunto das forças culturais, econômicas, políticas 

e sociais, que determinam a mudança na moda (GODART, 2010, p. 84 – 85). 
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 Essas forças exógenas ilustram o que aqui se argumenta: o dispositivo da moda lança mão de 

técnicas e tecnologias para – a serviço de um ideal bem quisto pela lógica do poder dominante – 

formatar identidades que são e serão seus consumidores. Os discursos de vanguarda são silenciados 

e transformados em produtos à venda e esvaziados de seu sentido inicial de ruptura.  

 Esse respiro queer, como assinala Afonso e Rodrigues (2017), pode ser notado em uma 

tendência de se negar a diferenciação dos gêneros pela moda. Contudo, o dispositivo da moda será 

capaz de engolir esse respiro e amaciá-lo a uma conformidade mercadológica e, portanto, 

conservadora? O discurso libertário queer resistirá a esse poder coercitivo conformador? Resta-nos 

investigar as possibilidades. 

 

3 A POLÍTICA DE RESISTÊNCIA QUEER: O GENDERLESS 

 

 A negação e a desconstrução desse conhecer queer propõe uma sublevação dos conceitos já 

cristalizados e preenchidos de uma perniciosa normalidade. Assim, para que limites se a identidade 

não deve ser travada ou barrada por ingerências? É do contato consigo mesmo e com o outro que o 

reconhecimento ganha corpo e traduz-se em ideário do sujeito.  

 Nesse sentido, forma-se uma política de resistência queer que deve 

 

passar dos limites, atravessar-se, desconfiar do que está posto e olhar de mau jeito o que está 

posto; colocar em situação embaraçosa o que há de estável naquele corpo de conhecimentos; 

enfim fazer uma espécie de enfrentamento das condições que se dá o conhecimento (LOURO, 

2015, p. 67).  

 

 Esse conhecer remete diretamente à teoria de Foucault (2015) sobre a história de sexualidade 

e os limites do saber e conhecer o próprio corpo, o gênero e as sexualidades. Ao questionar o status 

quo, essa chave de interpretação queer buscou pensar a moda sem que houvesse, de acordo com 

Portinari, Coutinho e Oliveira (2018), o gênero como referência inicial de seu processo construtivo. 

Ainda, para estas autoras, o genderless abre novas possibilidades do corpo e da expressão de gênero 

que o sujeito pode externar. A fim de ilustrar mais claramente o que se quer dizer de uma moda sem 

gênero, partiremos para a análise de imagens e os discursos dela produzidos.  

 Essa escola queer de se fazer moda, portanto,  
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não fala só sobre calças, camisetas e shorts – peças que qualquer pessoa de qualquer gênero 

já usa. Ela faz você se questionar sobre coisas como: por que roupas para mulher são sempre 

acinturadas, por que roupas para homens são sempre mais largas ou por que diabos é assim 

tão problemático um homem usar vestido. O conceito de moda genderless convida você a 

olhar para as roupas sem enxergar um corpo específico dentro dela, mas uma pessoa. 

Qualquer uma (WELINSKY, 2017, grifo do autor).  

 

 Com isso, coloca-se uma forma de se pensar moda desobediente do padrão de gênero 

comumente aceito, o que, por certo, possibilita o reconhecimento nas roupas dos indivíduos que 

escapam da padronização binária. Para essa estética de moda, as “peças são pensadas para corpos de 

pessoas reais, de vários tamanhos e formas, não para a ideia que o mundo faz de dois gêneros. A 

roupa tem que ser ideal para o corpo, não o corpo tem que ser ideal para a roupa (WELINSKY, 

2017).”  

 Em 2015, a marca britânica Selfridges, uma rede de lojas de departamento britânica, lançou a 

campanha e a coleção Agenders3 que trouxe o genderless como centro estético da produção. Para 

Pontual (2015), a coleção abre uma nova experiência de consumo e nota-se que a própria disposição 

da coleção não se prende a quaisquer separações de gênero, pelo contrário: possui um espaço 

integrado e isolado dos espaços comumente separados por roupas masculinas ou femininas. 

 

 

Figura 1: Espaço da coleção Agenders em uma loja Selfridges. 
Fonte: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3002605/As-celebrities-lead-trend-genderless-fashion-Selfridges-

axes-separate-women-menswear-departments-favour-three-floors-unisex-fashion.html 

                                                           
3 O vídeo da campanha Agenders está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_9rPiexwJJA 

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3002605/As-celebrities-lead-trend-genderless-fashion-Selfridges-axes-separate-women-menswear-departments-favour-three-floors-unisex-fashion.html
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3002605/As-celebrities-lead-trend-genderless-fashion-Selfridges-axes-separate-women-menswear-departments-favour-three-floors-unisex-fashion.html
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 Assim, esse espaço, como anotam Parenza e Pontalti (2015), abre novos caminhos de consumo 

ao não trazer uma divisão de gênero: todas as roupas expostas ali são para todos. O consumidor ganha, 

dessa maneira, uma nova possibilidade de consumo, o que estimula a imaginação e o contato com a 

noção queer de identidade de gênero para além do binarismo repressivo.  

  Essa política de resistência advinda, claro, de uma estética queer, rechaça a análise comum do 

dispositivo da moda e as peças de roupas ganham contornos, desenhos, estéticas que preenchem todos 

os gêneros sem marcações.  

 

Figura 2: Roupas da coleção Agenders da marca Selfridges. 
Fonte: https://www.disneyrollergirl.net/buy-selfridges-agender-bodymap-yang-li-faye-toogood-unisex-retail/ 

 

 Uma das críticas é que, por querer essa ambiguidade das roupas, a estética genderless acaba 

produzindo roupas sem cores chamativas e com aspecto pouco vívido, o que, talvez, pode representar 

uma timidez em sua expressão. Contudo, a crítica repousa na noção de que a cor dá sustentação a um 

caráter mais explícito de pensar moda quando, por certo, as cores mais neutras servem de ratificação 

https://www.disneyrollergirl.net/buy-selfridges-agender-bodymap-yang-li-faye-toogood-unisex-retail/
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para a ideia de uma moda para todos e essas cores servem a um propósito de uma modelagem 

desconstruída, desestruturada e para todos.  

 Não podemos deixar de observar que o consumo e o consumidor de moda estão, como observa 

Domingues e Miranda (2018), em franca relação com o ambiente globalizado, tecnológico e 

profundamente atravessado por inúmeras compreensões culturais. Assim, por vezes, mesmo sendo o 

genderless, de certa maneira, um ativismo em meio ao mercado global da moda, não consegue 

transportar essa linguagem de ruptura com o status quo para além das propagandas da coleção.  

 Assim, é tarefa de pensadores, pesquisadores, criadores, estilistas e do mercado global da moda 

pensar como a estética queer pode reverberar e ser traduzida a uma simplicidade que não retire seu 

ativismo de vanguarda e que, ao mesmo tempo, seja compreensível para quem consome o produto. Para 

se manter à frente e relevante, o dispositivo da moda utilizará de toda sorte de técnicas e tecnologias 

para domar essa potência do genderless e amaciar seu discurso e promover, dessa forma, um 

apagamento da política de resistência proposta pela prática queer de se pensar o mundo.  

 

CONCLUSÃO  

 

 Os processos de ruptura comumente são associados a discursos de vanguarda que demolem 

conceitos, ideias há muito cristalizadas e assumidas como verdades livres de quaisquer intempéries. Ao 

propor uma derrubada do conceito marginalizante de gênero pensado numa lógica binária, o conhecer 

queer propõe uma nova interpretação do indivíduo e de sua identidade sem que ela o reduza.  

 Contudo, por estarmos inseridos um mundo globalizado e tecnológico, uma rede de poderes e 

saberes são autorizados e desautorizados pelos dispositivos que obedecem, por sua vez, à lógica 

dominante. Assim, o normal é insistentemente empreendido e marcado para emoldurar a formação da 

identidade de gênero do indivíduo a um quadro já formatado. O dispositivo da moda cumpre a agenda 

desse poderio dominante ao produzir roupas que obedecem a somente masculino ou feminino, 

excluindo as demais identidades. 

 Ao desobedecer o status quo da moda e propor uma moda que descarta a ideia de gênero para 

se fazer e vender, o genderless, há, por certo, um ativismo para que se torne comum que as roupas não 
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devem ser pensadas a partir de um corpo pré-formatado e colado a um gênero já esperado pela maioria. 

As roupas devem servir a quaisquer corpos independente do gênero, mas as escolhas devem estar 

baseadas em uma pessoalidade e forma de expressão que o sujeito possui de si mesmo. Encarar isso 

como um desafio é promover o necessário reconhecimento que todos, principalmente, os grupos 

excluídos dessa lógica binária, deveriam possuir. 

 

ABSTRACT 

 

This work implies the discussion between the queer and how the fashion dispositive influences the 

notion of gender when instigated construction of identity and recognition. Therefore, the objective is 

to discuss the techniques and technologies of this dispositive and how they construct an idea about 

gender identity in the service of a dominant power. For this, the methodology utilized divides in an 

initial bibliographical research and, after that, the semiotic analysis of some images of genderless 

collection. The results of this research point to the idea that fashion does not recognize the plurality 

of gender that escapes binarism and seeks to convert the genderless, queer product, into a mere 

sellable and empty product in its discourse of rupture and resistance. Once unrecognized, it seems 

certain that the queer practice of thinking subject, identity, gender and recognition loses its discursive 

power and ends up silencing its way of interpreting the world and the subject without thinking of a 

binary idea that contemplates only two genders: male and female. By making room for the recognition 

of innumerable gender identities, which gain body and construction in the dialogism of intimacy with 

the society, it is the task of genderless to maintain itself as a politic of resistance, allowing those who 

escape this binary gender normality to feel recognized by their clothes and directly contradict the 

normalizing discourse of the tyrant fashion dispositive. 

 

Keywords: Fashion. Dispositive. Gender. Queer. Recognition.  
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RESUMO  

A fim de problematizar a sequência de planos curta e passagens frenéticas de uma cena à outra 

recorrentes nos filmes hollywoodianos, diretores do cinema contemporâneo deram início a produções 

fílmicas mais lentas que permitem uma experiência contemplativa mais profunda junto à permanência 

do olhar mais reflexivo. Esta tendência teve seus primeiros indícios no início dos anos 2000 e foi 

alcunhada como slow cinema. No entanto, antes desse período já era possível perceber no campo da 

arte trabalhos que tinham como intenção fugir dos padrões do cinema hegemônico e que trouxeram 

diferentes percepções do uso dos dispositivos de filmagem. Tendo consciência do conceito de slow 

cinema e de que a obtenção de novos significados a partir da desconstrução do vídeo tem sido 

viabilizada, principalmente, pela convergência de meios como a fotografia, o vídeo e o cinema, o 

objetivo desta escrita consistiu em analisar os níveis de detalhes que são possibilitados pela passagem 

mais lenta dos movimentos. Dentre os artistas que investiram suas carreiras na problematização do 

vídeo, Douglas Gordon tem se destacado nesse âmbito como um videoartista que pratica sua arte fora 

das fronteiras dos formatos tradicionais a partir da proposta da videoinstalação. A obra 24 Hour 

Psycho foi aquela que lhe rendeu reconhecimento no âmbito da videoarte. Com o intuito de apreender 

níveis de significação possibilitados por esse trabalho, tanto em quesito de temporalidade quanto de 

recepção, foi feita uma análise de 16 frames de sua videoinstalação. Após uma minuciosa observação, 

foi possível observar enquadramento, elementos narrativos, planos, entre outros fatores constituintes 

da obra e chegou-se ao entendimento de que o videoartista Douglas Gordon atua nesse contexto da 

desconstrução do vídeo contra a corrente hegemônica e o seu “modo certo de se fazer vídeo” 

suscitando novas percepções de uma mesma narrativa.  

 

Palavras-chave: Douglas Gordon. Slow Cinema. Vídeo. Videoinstalação.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Qual será o futuro da imagem? Questão esta, pertinente a um mundo em que o observador se 

encontra mergulhado na inércia enquanto recebe doses pesadas e contínuas de informação. Afinal, 

algumas razões poderíamos atribuir a Jonathan Crary (2012), para quem o ser humano, aos poucos, 
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acabou desenvolvendo uma relativa naturalidade em certa crença por decodificar mensagens 

carregadas de sequência rápida que são comuns não apenas nas obras tidas como hegemônicas, mas 

também a partir de meios de notícia e redes sociais. 

Nessas condições atuais, o cinema contemporâneo apresenta-se como possuidor de um viés 

de entretenimento que costuma não atrair o indivíduo para a reflexão, afinal, a relevância está no lazer 

fugaz e na fruição imersa numa posição a-crítica que o momento pode oferecer diante de uma rotina 

cansativa. O apelo comercial tem como pilar a distração. No entanto, essa característica não é a marca 

preponderante do cinema contemporâneo e um indicativo disso é o slow cinema, categoria que “tenta 

agrupar um grupo heterogêneo de cineastas pós-narrativos de diferentes nacionalidades que utilizam, 

principalmente, uma duração dos planos muito elevada e formas pouco narrativas ou não narrativas 

nos seus filmes” (Fernández, 2017, p. 289, tradução livre). Tal tendência teve seus primeiros indícios 

nos anos 2000 e se contrapõe ao ritmo frenético das produções típicas do mainstream de Hollywood. 

Ainda que o slow cinema possa ser caracterizado pela (quase) ausência de narração, é 

pertinente frisar que isso não significa a retirada de sentido das cenas. Ao contrário, essa tendência 

do cinema atual leva o espectador a uma observação mais atenta daquilo que lhe é apresentado.  

 

A ideia de contemplação (temporal) que propõe alguns destes cineastas slow ou 

contemplativo também advém de uma intenção de assimilar suas obras à experiência que um 

espectador teria frente a um quadro, criando algumas imagens estáticas e espacializadas que 

se descobrem progressivamente através da exploração do olhar. Para alguns destes cineastas 

a maior diferença entre o cinema, a pintura e a fotografia está no fator temporal da 

contemplação [...] (FÉRNANDEZ, 2017, p. 293-294) 

 

A fim de levar o conceito de slow cinema para uma observação no campo da arte, nosso foco 

será em torno de uma produção de Douglas Gordon3 que, já em 1993, emergiu em meio a esse cenário, 

com uma obra que, além de desconstruir os formatos tradicionais de vídeo, oferece uma oportunidade 

para a reflexão: 24 Hour Psycho – uma videoinstalação4 exposta pela primeira vez em Glasgow 

(Escócia). A peculiaridade dessa produção consiste em um movimento para além do simples 

“destruir” os vídeos em que trabalha, mas alcançando a desmontagem de um significado tendo em 

                                                           
3 Primeiro artista a levar o Turner Prize por uma produção em vídeo. 
4 Videoinstalação, segundo Mello (2008), seria a expansão do plano da imagem 

para o plano do ambiente, o olho não é mais o único caminho de apreensão sensitiva 

para a imagem em movimento. 
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vista a obtenção de outro. Em entrevista5, ele comentou que começou a olhar para os filmes de uma 

maneira diferente fazendo “quase nada” a eles a não ser representá-los de uma forma que queriam ser 

vistos ou que podiam ser vistos, abordagem essa ancorada nos seus estudos em Londres. 

Experiências como essas são produzidas no intuito de encontrar novas alternativas 

significantes para a arte (MELLO, 2008), pautadas pelo deslocamento de significados e 

posicionamento das pessoas que o praticam enquanto sujeitos. 

Gordon parte de um material de domínio público – neste caso, o filme Psicose (1960), de 

Alfred Hitchcock – e insere sua poética diferente no plano de significações. O artista diz não ter visto 

a obra do diretor britânico antes dos 21 anos de idade. Aliás, ele nunca ia ao cinema, por questões 

morais, apenas para ver seu próprio trabalho.  

Ele fez um recorte de 20 minutos do filme e construiu um arranjo sucessivo de fotogramas – 

são exibidos dois por quadro - que se prolonga por vinte e quatro horas. Essa desconstrução, que é 

mais perceptível no quesito temporal, suscita níveis de detalhes das cenas que passam despercebidos 

se contemplados no tempo tido como normal (o espectador consegue se fixar em pormenores como 

gestos, expressões, ações, entre outros). Dessa forma, podemos perceber como o artista problematiza 

a concepção convencional de dispositivo tanto cinematográfico quanto do próprio fotograma. Ao 

falar sobre a obra, ele comenta que descobriu os vários tipos de visão sobre cinema – assim como a 

possibilidade de desconstrução – num livro de entrevistas6 com Hitchcock e François Truffaut e que, 

assim, poderia seduzir as pessoas por um viés mais intelectual.  

O título da videoinstalação “24 Hour Psycho” introduz o espectador ao que ele está prestes a 

contemplar: uma atenuação do encadeamento veloz das imagens que gera uma intensificação presente 

não apenas no filme Psicose, mas também na maior parte das obras que se tem acesso nas salas de 

cinema. Como apontaria Roland Barthes (1984), Gordon insere uma tentativa de vencer a “voracidade 

contínua” a qual os observadores estão expostos. São vinte e quatro horas que poderiam ser 

consumidas em pouco mais de vinte minutos. Poderiam! Mas o convite proposto é para a reflexão e 

não para o mero consumo.  

                                                           
5 Designing Video Installations with Douglas Gordon. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=n3mm-

LNkmXU&t=442s>. Acesso em: 18 jun. 2018. 
6 TRUFFAUT, François. Hitchcock/Truffaut: Entrevistas. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

https://www.youtube.com/watch?v=n3mm-LNkmXU&t=442s
https://www.youtube.com/watch?v=n3mm-LNkmXU&t=442s
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A exposição em galerias e museus propõe uma nova forma de recepção em que o observador 

é convidado a ter uma experiência espontânea. Diferentemente das salas de cinema, nesses ambientes 

há alterações tanto na forma física de recepção quanto na percepção das imagens. O observador, 

atuante, decide quando parar e quando retomar àquela videoinstalação.  

Em maio de 1993, Gordon instalou 24 Hour Psycho em um espaço largo e projetou sua 

produção numa grande tela translúcida de tamanho 3m X 4m e, para fins de análise, selecionamos 16 

frames da cena clássica do cinema, cuja trilha sonora enraizada no imaginário popular não escapa à 

nossa leitura, ainda que na videoinstalação Gordon tenha optado somente pelo uso da imagem. Ao 

apropriarmo-nos do conceito de slow cinema, o objetivo desta escrita é analisar os níveis de detalhes 

que são possibilitados pela passagem mais lenta dos movimentos proporcionando uma desconstrução 

do cinema contemporâneo hegemônico.  

Que condições de possibilidade emergem para o espectador visualizar uma cena num ritmo 

contrário à obra original? A investigação desse “avesso” ao comum, tanto no que tange à forma de 

recepção quanto na duração da obra, pode dialogar com a corrente de diretores do cinema tradicional 

que se posicionaram contra a curta duração dos planos dos filmes hollywoodianos? 

Mesmo que não tenhamos presenciado qualquer uma das exposições da referida obra, 

pretendemos suscitar experiências possíveis por meio de análise descritiva tanto no que tange ao 

físico quanto ao plano das significações. 

 

2 ATRAVESSANDO O FILME NO MODO SLOW! 

 

2.1 Procedimentos Metodológicos 

Na busca por seus objetivos o estudo será uma pesquisa qualitativa, básica e exploratória, 

tendo como técnica a pesquisa bibliográfica que servirá como base para a análise dos 16 frames da 

obra 24 Hour Psycho do videoartista Douglas Gordon. 

 

2.2 Por dentro das cortinas do banheiro! 
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Posicionada prioritariamente num dos terços (lado direito) da tela, a personagem Marion 

parece ter um momento em que provavelmente o banho não vem ao caso apenas para cumprir um 

ritual de higiene, mas, mais fortemente, de relaxamento. O movimento lento dos fotogramas acentua 

a expressão suave e, quiçá, de alguém que mantém o pensamento distante.  

No entanto o perigo parece iminente, ainda que não notado pela personagem, e é representado 

por uma sombra por trás da cortina. A luz, ao fundo, auxilia o observador a ter essa percepção. Um 

contraste: a distração à frente e a concentração para a prática de um terrível assassinato ao fundo. 

Observar essa passagem entre bem-estar e caos provoca uma tensão que se prolonga devido à 

velocidade da videoinstalação. 

O olhar curioso do espectador que se fixa na tela nesse momento irá esperar mais alguns 

segundos para ver o desenrolar nos próximos instantes. O poder de decisão dado ao espectador pode 

ser laçado de volta. Essa possibilidade de pausa em frente à obra deixa claro que há uma manutenção 

da espera. 

 

Figura 1: Relaxamento (Timecode: 00:00:35) 

Fonte: YouTube7 

 

Apesar de o trabalho de Gordon estar voltado para a memória e repetição, engana-se quem 

acha que o frame anterior condiz ao mesmo momento da cena retratado no frame seguinte. Em sua 

poltrona de cinema, o espectador automaticamente englobaria os dois como um só, sem passar pelo 

crivo das diferenciações instauradas nos níveis de detalhes. Fazendo uma apropriação do termo, pode-

                                                           
7 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=a31q2ZQcETw&t=1s>. Acesso em: 26 jun. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=a31q2ZQcETw&t=1s
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se dizer que aqui o slow cinema opera a favor dos pequenos detalhes e acontecimentos. Ele enreda o 

olhar do espectador para captura das minuciosidades presentes na obra cinematográfica. 

Talvez o ponto mais perceptível seja a mudança da expressão facial. De forma bastante sutil, 

ficando mais difícil para olhos pouco contemplativos, o rosto da personagem sofre uma leve 

inclinação. A luz parece mais atenuada. Porém, o que é prazeroso de se ver é a mecha de cabelo que 

nos passa a sensação de movimento. Ainda que a videoinstalação seja carregada por um aspecto mais 

lento permitindo a impressão de monotonia, esse tipo de detalhe nos leva a imaginar como é o tempo 

real vivenciado pela personagem. Há movimento, há vida (ainda)! 

 

Figura 2: Ainda há vida (Timecode: 00:00:43) 

Fonte: YouTube 

 

A oportunidade de apreciar o gesto associado à expressão da face também faz parte da 

experiência. O jato de água toma conta dos fios de cabelo fazendo com que ele retorne à sua posição. 

Agora, a sombra parece mais próxima da personagem que, logo, se tornará vítima. 

Nessa passagem, esse tom de apreciação remete ao desejo que Gordon tinha, quando criou 

essa videoinstalação, de fazer com que o espectador pudesse se lembrar do que tinha visto mais cedo 

naquele dia. Ou seja, sua obra também pode ser um convite para a memória e reflexão da vida privada.  

Afinal, ao contrário do cinema clássico, na videoinstalação “o visitante é parte do processo 

gerador da obra, podendo, muitas vezes, deslocar o seu corpo no espaço e ficar o tempo necessário 

que julgar suficiente para que os seus estímulos sensórios mantenham diálogo com o trabalho” 

(MELLO, 2008, p.171). 
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Figura 3: Em instantes, uma vítima (Timecode: 00:01:03) 

Fonte: YouTube 

 

É prazeroso para Gordon quando há a presença de uma luz que atravessa a cena. O artista 

parece ter se divertido em 24 Hour Psycho, uma vez que o fato acontece com uma frequência 

interessante provocando o pensamento de que ela, a luz, atua como uma personagem silenciosa 

repleta de metáforas. No frame a seguir, esse artifício revela a presença oculta que estava por trás da 

cortina. E é graças a isso que temos a formação de uma silhueta que nos desenha um corte de cabelo 

comum entre homens e uma camisa de modelagem bastante utilizada por esse público também. 

Teríamos uma personagem masculina?  

“Saindo de cena” e pensando no ambiente da videoinstalação, a luz ilumina o espaço dando a 

possibilidade de melhor movimentação por parte dos visitantes. Também, esse recurso viabiliza uma 

percepção dessa parte da galeria ou museu em que a obra está inserida permitindo uma compreensão 

de como o artista utilizou aquele local. A tela com a projeção de 24 Hour Psycho é instalada de forma 

que o observador possa transitar por trás dela e, por ser translúcida, ele pode continuar apreciando a 

cena que se desenrola do outro lado - foi a partir dessa experiência que Gordon diz ter tido um insight 

para trabalhar com imagens espelhadas, como no seu trabalho Between Darkness and Light. 

Figura 4: Luz (Timecode: 00:01:13) 

Fonte: YouTube 
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O próximo frame permite suscitar outra característica do slow cinema, que é o prolongamento 

da duração. Apenas com os reflexos da luz sobre a cena vemos a figura, antes oculta, empunhar algo 

que parece ser uma faca. A ideia de suspense é ampliada, provocando agonia no espectador, uma vez 

que a cena acontece num contínuo adiamento de uma ação que está prestes a acontecer. Há uma 

relação tensa entre o avançar lento do fotograma e o contraste entre as cores preta e branca, que 

permite uma leitura mais expressiva da situação. 

 

Figura 5: Suspense e agonia (Timecode: 00:01:22) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: YouTube 

 

Quando o assassino abre a cortina da banheira, aos poucos a personagem reage com um franzir 

de testa que ainda não representa um susto ou medo. Por enquanto, ela tenta identificar o que se passa. 

A luz atravessa a cena e está centralizada no rosto da mulher. Ao mesmo tempo em que o ambiente 

da videoinstalação fica mais claro, há um processamento da situação por parte da quase vítima. Sua 

expressão está bem marcada e os cabelos continuam recebendo o jato contínuo do chuveiro, o que 

provavelmente faz com que seus olhos tenham dificuldade de se desvencilhar de uma visão embaçada. 

 

Figura 6: O que se passa? (Timecode: 00:01:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: YouTube 
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Pronto! Agora, com o corpo totalmente virado para frente e com o rosto ainda mais iluminado, 

tem-se uma nova situação. A luz comunica: ela entendeu o perigo (as ideias estão mais claras).  

É válido observar que da figura 6 para a figura 7, o espectador tem a oportunidade de contemplar 

imagens próximas entre si que sofrem diferenciações sutis, mas relevantes: o olhar, a postura e a luz 

encaminham a leitura de um acontecimento fatídico. 

 

Figura 7: Perigo! (Timecode: 00:01:33) 

                                                                          Fonte: YouTube 

 

Reação seguinte? Choque. A cena em primeiro plano privilegia a expressão facial e traz à tona 

o sentimento de horror vivenciado pela mulher, permitindo ao observador um envolvimento emocional.  

O rico exercício que a obra nos proporciona não é fácil de ser encontrado em outras 

videoinstalações – aliás, mesmo passeando pelas poéticas contemporâneas de artistas como Lucas 

Bambozzi, Kiko Goifman e Cao Guimarães, não conseguimos nos lembrar de nenhuma que tenha feito 

proposta semelhante para tecer comparações. Para suscitar esse tom emocional, alguns filmes do 

cinema tido como convencional trazem uma poética mais arrastada – porém, não a esse ponto. Podemos 

citar, por exemplo, Melancolia (2011), de Lars von Trier, no qual o diretor convida o espectador a 

penetrar nos gestos mais singulares dos personagens, tais como as expressões de contemplação e 

tristeza, por exemplo. É o que estamos trazendo como “slow cinema”, a tendência citada desde o início 

desta escrita, criada por críticos e pesquisadores da área do cinema no começo dos anos 2000, em que 

a lentidão e a contemplação são usadas para contrapor à velocidade da produção comercial. 
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Figura 8: Choque (Timecode: 00:01:35) 

Fonte: YouTube 
 

Ao passar do primeiro para o primeiríssimo plano, a boca se sobressai e nos permite sentir o 

grito sem ouvi-lo. O efeito de choque é intensificado, assim como a dramaticidade da cena.  

O observador é convidado aos pequenos prazeres do frame como a facilidade de “sentir” a 

plasticidade da água sobre a pele, por exemplo. Menos luz em cena, mais escuro se torna o ambiente da 

videoinstalação. A escuridão que toma conta da vítima se estende para o espaço de quem contempla. 

 

Figura 9: Grito sem som (Timecode: 00:01:45) 

                                                Fonte: YouTube 

 

O contraste com o fundo mais claro do ambiente ao fundo – possibilitado graças ao plano 

médio -, nos entrega um novo olhar para aquela mesma silhueta observada anteriormente. A sensação 

é a de que o cabelo do iminente assassino não possui aquele corte convencional entre os homens. 

Parece um amontoado característico de quando a mulher ajeita um coque rápido. A vestimenta já não 

se assemelha tanto a uma camisa. É mais larga e parece haver uma protuberância, passando a ideia 
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da existência de seios. Para quem assistiu à obra de Hitchcock, tais nuances podem não ter sido 

contempladas. Esses detalhes antecipam o desfecho da história e é nesse tipo de conflito que o 

trabalho de Gordon ganha ainda mais valor: ele intervém no formato convencional reproduzido no 

cinema e explora, como diria Nicolas Bourriaud (2006), a dimensão "selvagem" da interatividade 

proposta pela hegemonia. Se o observador se atentasse mais aos detalhes, teria um entendimento mais 

amplo do filme sem a necessidade de demasiadas explicações que existem na maior parte dos roteiros 

de hoje. 

Figura 10: Quem é? (Timecode: 00:01:53) 

Fonte: YouTube 

 

O próximo frame nos evidencia a tentativa de impedir, por parte da vítima, o inevitável 

esfaqueamento. Seu rosto perde a luz e provoca uma sombra no primeiro terço do enquadramento. O 

vulto escuro toma conta do terceiro terço e nos traz uma sensação de horror. É como se os tons mais 

claros presentes nos dois primeiros terços perdessem força para o tom mais sombrio, no extremo lado 

direito. 

Figura 11: Horror (Timecode: 00:02:05) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: YouTube 
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De volta ao primeiríssimo plano, o foco na mão da vítima reforça sua tentativa de se manter e 

essa esperança é enfatizada pela luz concentrada sobre esse esforço. Tons claros, luz e esperança. 

 

Figura 12: Luz e esperança (Timecode: 00:02:09) 

  Fonte: YouTube 

 

No entanto, o jato de água é forte e mantém a parede molhada, fazendo com que a mão 

escorregue. Ela perde a luz, e, concomitante a isso, vai perdendo a vida. 

Na passagem da figura anterior (12) para a seguinte (13), há grande possibilidade de uma 

permanência do olhar por parte de quem contempla esse momento da videoinstalação. O sujeito aprecia 

lentamente a força se esvaindo da mão da vítima, que vai ganhando contornos turvos.  

 

Figura 13: Perdendo a vida (Timecode: 00:02:51) 

   Fonte: YouTube 

 



 

489 
 

Seu rosto, que antes era apaziguado pelo banho acalentador, toma uma expressão vazia. Olhando 

de lado, talvez a vítima ainda consiga pensar em algo. 

 

Figura 14: Expressão vazia (Timecode: 00:03:06) 

Fonte: YouTube 

 

E, sim: ela pensa. O próximo frame é um despertar para uma última tentativa de se segurar. 

Somos contemplados mais uma vez com a riqueza de nuances: seus fios de cabelo apontam a perda de 

força da vítima que vai escorregando contra a parede lentamente. 

 

Figura 15: Última tentativa (Timecode: 00:03:36) 

Fonte: YouTube 
 

O frame seguinte é o último disponível pelo registro ao qual tivemos acesso. É o momento exato, 

em primeiríssimo plano, no qual o assassino deixa a cena do crime.  Por isso, 24 Hour Psycho nos faz 

lembrar quando Agnès Varda, em 1982, lançou a série Une minute pour une image, veiculada num canal 

francês. A cineasta e fotógrafa comentava uma foto por dia a partir de descrições minuciosas que nos 
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fazem perceber quantos detalhes passam despercebidos quando apreciamos uma imagem rapidamente. 

Quem sabe ela não foi inspiração para Gordon? Afinal, ele faz um percurso inverso do cinemático para 

o fotográfico, que, apesar de não conter comentários, insinua que esses devem ser feitos dentro da 

cabeça de quem contempla. 

                                    Figura 16: Adeus (Timecode: 00:04:14) 

Fonte: YouTube 

 

CONCLUSÃO 

 

“É entre as imagens que se efetuam, cada vez mais, as passagens” decorrentes dos novos 

modos de encadeamento proporcionados pela fotografia, pelo vídeo e pelo cinema, entre outros meios 

(BELLOUR, 1993, p.214). O videoartista Douglas Gordon atua nesse contexto virando de cabeça 

para baixo o que costuma ser visto como o “modo certo de se fazer vídeo”. Ao contrário do que 

prescreve a Filosofia da Caixa Preta (1983), de Vilém Flusser, em que o autor parece afirmar a 

impossibilidade de uma intervenção artística realmente fundante fora de um posicionamento interno 

a ela (MACHADO, 1999), Gordon desconstrói o filme Psicose (1960), assim como a maneira de 

assistir e entender as cenas. Ele entende não apenas o funcionamento dessa “caixa preta”, mas também 

os processos de recepção do sujeito. Aliando subjetividade e criatividade, intervém no formato 

convencional reproduzido no cinema. Ainda que Flusser tenha uma fala voltada para o sentido da 

automatização das imagens, o modo criativo do artista quebra com a ideia de que essa repetição 

provocada pela automatização causa estereotipia, ampliando todo um universo de possibilidades. 
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Ademais, Gordon nos permite um contato diferente com o não-visto ou não-visível. Uma vez 

que não existem mídias puramente visuais (MITCHELL, 2009), deixamos de ver mensagens 

implícitas nos filmes feitos para o cinema catedral, como caracterizaria o próprio Gordon, sendo que 

ali há muito que ser lido. “A revelação desse inconsciente fílmico evidencia que também o cinema 

apresenta uma dupla face, simultaneamente mostrativa e furtiva” (FATORELLI, 2013, p.92). Em 24 

Hour Psycho, apreciamos uma leitura da tensão, do horror, do desespero, entre outras sensações, de 

forma intensa e jamais possibilitada através do uso do vídeo convencional. 

Na busca por territórios fronteiriços, a obra aqui analisada funciona como o locus do 

experimentalismo e da desconstrução (MELLO, 2005) – através da desestabilização do conceito 

hegemônico de narrativa. E é exatamente por se utilizar da suspensão do tempo que o trabalho de 

Gordon proporciona “efeitos perceptivos muito fortes na visão dos planos: é um pouco como se 

víssemos um novo filme, monumentalizado, com revelações nas imagens que acreditávamos 

conhecer de cor e acabamos redescobrindo como se nunca as tivéssemos visto (DUBOIS, 2004, 

p.114)”.  

Ainda que o slow cinema seja uma tendência pertencente ao cinema contemporâneo, trazer 

esse conceito para a análise do trabalho de Gordon permite demonstrar que essa tentativa de 

desconstrução dos filmes hegemônicos não parte somente da área do cinema convencional. Aliás, 

além da videoinstalação desse artista desconstruir o conceito de temporalidade comum, “vira do 

avesso” a concepção de recepção tradicional. 

A instalação num ambiente mais livre faz com que o observador tenha acesso a 24 Hour 

Psycho da maneira que melhor lhe convém. Quando ele se sente entediado, consome outras obras e, 

porventura, volta para mais alguma dose de Psicose. Obviamente, em nenhum momento Gordon 

construiu seu trabalho com a ideia de que ele pudesse ser visto por completo. O propósito está mais 

voltado para o sentido de chamar a atenção dos consumidores ávidos pela velocidade de informação. 

Quem para em frente a essa videoinstalação poderá se ver incomodado com a lentidão dos frames. 

Refletir é o objetivo! 

24 Hour Psycho, definitivamente, nos faz pensar não tão somente na obra em si, mas no nosso 

comportamento cotidiano ao que diz respeito à recepção de imagens. Seu silêncio chama a atenção, 

o preto e branco provoca emoções e seu espaço de inserção intriga. De fato, o espectador apressado 
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é atingido pelo punctun da imagem e se torna, ainda que apenas por um momento, mais pensativo 

(BARTHES, 1984).  

 

INSIDE OUT: THE VIDEO’S DECONSTRUCTION IN 24 HOUR PSYCHO BY DOUGLAS 

GORDON 

ABSTRACT  

To discuss the sequence of short and frenzied passages plans from one scene to another recurrent in 

Hollywood films, directors of contemporary cinema initiated a kind of movie production slower than 

allow a deeper contemplative experience linked to the permanence of a more reflective look. This 

trend had its first signs in early 2000’s and was named as slow movie. However, before this period it 

was already possible to realize in the field of art works that had intended to escape the hegemonic 

cinema standards and had brought different perceptions of the use of the devices. Knowing the slow 

film concept and that the new meanings from the deconstruction of the video have been made 

possible, mainly, by the convergence of media such as photography, video and film, the purpose of 

this writing was to analyze the levels of detail that are made possible by slower passage of movements. 

Among the artists who have invested their careers in video questions, Douglas Gordon has excelled 

in this context as a video artist practicing your art outside the borders of the traditional formats from 

video installation proposal. The work 24 Hour Psycho was the one that gave him recognition in the 

field of video art. To understand levels of meanings made possible in this work, in terms of 

temporality and reception, was made an analysis of 16 frames of your video installation. After a 

thorough examination, it was possible to observe narrative elements, framing plans, among other 

factors of the work and was possible understand that the video artist Douglas Gordon works in this 

context of the deconstruction of the video against the hegemonic current and hers "right way of 

making video", raising new perceptions of the same narrative. 

  

Keywords: Douglas Gordon; Slow Cinema; Video; Videoinstallation.  
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INFÂNCIA E YOUTUBE: PERFORMANCES DA PROXIMIDADE 

  

Ana Júlia de Freitas Carrijo1 

Lara Lima Satler2 

  

RESUMO 

  Este artigo tem como objetivo pensar as relações entre recepção, produção, produto e meio no 

circuito cultural que envolve crianças e youtubers. Para tanto, analisa a estrutura dos vídeos do 

YouTube de modo a articulá-la à recepção do público infantil e ao cenário comunicativo 

contemporâneo. A perspectiva teórica que ancora a pesquisa dialoga com a teoria das mediações de 

Jesús Martín-Barbero, seguindo a proposta de realizar investigações não reducionistas, capazes de 

estudar a comunicação de forma integral. As metodologias utilizadas neste estudo são a pesquisa 

bibliográfica, a análise de imagem e som e o grupo focal. Constatou-se que a construção de uma 

relação de proximidade entre youtuber e público é a principal estratégia narrativa dos vídeos 

analisados. Além disso, foi possível perceber que a recepção do público está diretamente relacionada 

à acessibilidade do meio e aos recursos interativos do ciberespaço. Considera-se que a busca por 

produzir e consumir um entretenimento mais espontâneo e menos artificial é um fato cultural da 

atualidade, o qual se sustenta sob um discurso de autenticidade performativa. Os usos sociais do 

ciberespaço promovem o estabelecimento de laços próximos entre produtores de conteúdo e usuários 

não produtores porque ambos compartilham saberes e comportamentos similares no mesmo 

ambiente. Desse modo, a admiração do fã está mais associada a um reconhecimento de si no youtuber 

do que a um distanciamento dele para aquela figura.  

 

Palavras-chave: Proximidade. Autenticidade. Youtubers. Público Infantil. Ciberespaço. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Este artigo é parte de uma pesquisa de iniciação científica que investiga o processo 

comunicativo que envolve crianças e YouTube. O objetivo do projeto é compreender de que modo 

estão articuladas as mediações culturais nesse circuito, nos termos de Martín-Barbero (1997, 2000, 
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2018). No recorte deste texto, apresenta-se com mais detalhamento uma análise da forma dos 

produtos culturais da plataforma (vídeos), articulando-a à recepção infantil. 

É proposta uma reflexão sobre os desdobramentos advindos dos usos de plataformas de 

streaming, em especial o YouTube, pelas crianças na contemporaneidade. O YouTube é uma 

plataforma de stream que surgiu em 2005 e que possui atualmente mais de um bilhão de usuários em 

88 países, assistindo a um bilhão de horas de vídeos por dia3. As narrativas que aparecem nesse meio 

são produzidas por usuários da rede, os quais, a partir do momento que se tornam produtores, são 

nomeados youtubers. De forma livre e gratuita, os usuários são convidados a veicular suas produções 

em canais (páginas personalizadas que hospedam os vídeos), os quais podem receber inscrições de 

sujeitos interessados em acompanhar a rotina de publicações.  

Neste artigo, discorre-se sobre as relações entre recepção, produto e meio no circuito cultural 

que envolve crianças e YouTube para compreender a estrutura dos vídeos do YouTube e investigar de 

que modo as estratégias narrativas dos vlogs são construídas e tornam-se atraentes ao público infantil.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Discussão teórica 

O enfoque deste texto é analisar a forma do produto cultural no YouTube e articulá-la ao 

processo de recepção da audiência infantil. Para tanto, o diálogo com a pesquisa de Jesús Martín-

Barbero (1997) é sustentado na abordagem analítica para que seja possível investigar o circuito 

comunicacional sem fragmentar o olhar. Isso significa que não interessa a esta pesquisa estudar 

somente as lógicas do receptor, tampouco fixar o pensamento apenas nas lógicas dos meios, ou das 

mensagens. Desse modo, mesmo que se aborde com mais profundidade as características do 

produto/mensagem - vídeos - e do meio - YouTube, não os considera como o princípio único 

organizador da sociedade. Fazer isso seria transferir a eles uma concepção instrumentalista que os 

privaria “de densidade cultural e materialidade institucional, convertendo-os em meras ferramentas 

                                                           
3 Essas e outras informações sobre o YouTube podem ser consultadas online. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/>. Acesso dia 18.set.2018. 
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de ação ideológica” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 279). Ao contrário, busca-se manter a tensão 

entre as mediações e os meios, entre a sedução e a resistência, que articula a lógica dos usos.  

 O próprio autor admite a centralidade dos meios (MARTÍN-BARBERO, 2018, p. 12-13) na 

introdução da segunda edição brasileira do livro Dos meios às mediações, problematizando a 

mediação tecnicidade. Destacadamente, tal mediação não é apresentada com uma racionalidade 

manipuladora que torna as tecnologias o centro alienador da sociedade. Pelo contrário, Martín-

Barbero anuncia a tecnicidade para além do tecnicismo, conferindo a ela uma abordagem mais 

próxima de uma destreza discursiva dos meios e de um desenvolvimento dos operadores perceptivos 

nos agentes comunicativos (MARTÍN-BARBERO, 2018, p. 18). Isso significa articular a tecnologia 

ao modo que a população se relaciona com ela - seja compreendendo-a e utilizando-a com fascínio e 

autonomia, seja resistindo à suas ofertas.  

 Também nessa perspectiva está Stuart Hall (2003) quando admite que existem etapas distintas 

no processo, cada uma com peculiaridades próprias, referentes às suas lógicas internas, mas concebe 

que há conexão entre elas. O teórico dos estudos culturais defende a vigência de uma conexão e de 

uma autonomia relativa entre os momentos do circuito comunicacional. Ao admitir que a 

comunicação funciona a partir da articulação de práticas interligadas, o autor afirma que só há 

concretização da mensagem quando as etapas se conectam efetivamente. Entender o que acontece no 

desenrolar desse processo exige, contudo, a compreensão específica das atividades autônomas de 

cada momento.  

Nesse sentido, o desenvolvimento desta pesquisa segue embasado na perspectiva da 

articulação, admitindo que “enquanto cada um dos momentos, em articulação, é necessário ao circuito 

como um todo, nenhum momento consegue garantir inteiramente o próximo, com o qual está 

articulado” (HALL, 2003, p. 366). Do meio do circuito, segue-se em busca de uma visão 

multiperspectívica (KELLNER, 2001), interessada nas imprecisões e ambiguidades apresentadas por 

fenômenos culturais, como as narrativas audiovisuais digitais contemporâneas.  

Tais produções são frutos de um sistema comunicacional baseado em comportamentos 

performáticos, feitos para que alguém veja, os quais, por outro lado, sustentam o argumento da 

autenticidade. “É possível que vivamos, atualmente, tanto na “era da performance” como na “era da 

autenticidade”?” (SIBILIA, 2015, p. 358).  No ciberespaço, sujeitos interagem entre si segundo uma 

lógica da visibilidade, que instiga os usuários da web a transmitirem-se ao olhar do outro. Contudo, 
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as características do meio digital favorecem a revelação do espontâneo, do autêntico, daquilo que há 

de essencial no sujeito, sob o argumento da proximidade. O termo proximidade é utilizado neste 

artigo como um modo de interpelar o público por meio da exibição do produtor do vídeo como uma 

figura semelhante ao espectador, ou seja, não como uma celebridade midiática inalcançável, mas 

como um usuário comum que construiu sua carreira produzindo vídeos para a plataforma. O emprego 

do termo dialoga com Jesús Martín-Barbero que se vale dele para refletir sobre a televisão. Segundo 

o autor, “os rostos na televisão serão próximos, amigáveis, nem fascinantes nem vulgares. 

Proximidade dos personagens e dos acontecimentos: um discurso que familiariza tudo, torna 

'próximo' até o que houver de mais remoto” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 295). Pensando assim, 

na TV e, contemporaneamente, no YouTube, com os ajustes culturais e estruturais da tecnologia, o 

fascínio do público advém de um reconhecimento das figuras exibidas, um apresentador televisivo 

ou um youtuber, como interlocutores que interpelam o público com coloquialidade simulando o 

diálogo.  

Nesse sentido, a performance da proximidade é aquele conjunto de ações feitas para exibir 

facetas dos sujeitos que remetam a uma cotidianidade familiar ao seu interlocutor. Tais ações são 

produzidas culturalmente e podem ser percebidas em uma análise dos produtos culturais, como esta, 

que articule formato e estratégias narrativas à recepção do público. 

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

 Para dar conta de uma investigação múltipla, que seja capaz de articular questões referentes 

às potencialidades do meio, às características da mensagem, às ambiguidades do sujeito receptor, bem 

como à dinâmica do cenário cultural que ambienta o fenômeno comunicativo, este estudo orienta-se 

metodologicamente pela pesquisa bibliográfica (STUMPF, 2005), pelo grupo focal (COSTA, 2005) 

e pela análise de imagem e som (ROSE, 2003). A pesquisa bibliográfica guiou as investigações desde 

a concepção do projeto até a análise dos resultados, a partir de leituras sobre estudos de recepção, 

estudos de recepção na internet, teoria das mediações, estudos culturais, narrativas audiovisuais 

contemporâneas e estudos de performance. 

 Para evidenciar o protagonismo dos sujeitos no circuito de comunicação, a pesquisa foi ao 

campo para ouví-los e para procurar, de modo empírico, pistas reveladoras das mediações culturais 

que articulam a relação entre crianças e YouTube. A pesquisa de campo foi realizada na Escola Sonho 
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Dourado, em Goiânia (GO), com um grupo de sete crianças colaboradoras, de oito a doze anos de 

idade. A instituição escolhida é da rede privada, está localizada em um setor de classe média da capital 

e oferece turmas do jardim de infância ao 5º ano do ensino fundamental. As crianças componentes 

do grupo estavam cursando o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Para preservar suas identidades, os 

colaboradores, quando citados neste texto, serão mencionados simbolicamente por números. Todos 

os participantes foram autorizados por seus pais e responsáveis por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do Comitê de Ética de Pesquisa da UFG. 

O debate com o grupo focal indicou a esta pesquisa qual a categoria de vídeos mais popular 

entre as crianças entrevistadas. O youtuber Felipe Neto4 foi o mais citado pelas crianças entrevistadas 

como preferido. Como seu canal segue o formato da publicação de vlogs, é essa a categoria 

investigada aqui. Vlog é um tipo de blog pessoal, no qual são publicados materiais audiovisuais. Os 

vídeos são publicados com uma periodicidade constante nos canais da plataforma e, em geral, são 

gravados por webcams ou por equipamentos que simulam seu enquadramento, apresentando o 

youtuber, o qual conversa diretamente com a câmera, em primeiro plano. Os cenários de gravação 

dos vlogs, geralmente, são quartos ou simulações de ambientes íntimos. Essas características reforçam 

o apelo confessional e informal típico da categoria, que remete às primeiras produções audiovisuais 

para o YouTube. Tratam-se de práticas que ganharam vazão graças à popularização das câmeras 

digitais e webcams, associada ao convite do YouTube para transmitir-se na plataforma, afinal 

“broadcast yourself”, que pode ser traduzido como transmita-se, foi o slogan do YouTube de 2005 a 

2012. A princípio, os vlogs estavam associados a um alto grau de improvisação e espontaneidade, 

qualidade atrativa aos usuários da Internet, que parecem buscar uma relação de proximidade com 

figuras midiáticas. 

Contudo, o que no início era um fenômeno de produções despretensiosas de usuários 

experimentando as possibilidades do YouTube, tem se tornado uma profissão de sucesso financeiro, 

com um alcance de público que ultrapassa os 31 milhões de inscritos, nos canais mais famosos. Neste 

trabalho, busca-se compreender as articulações entre vídeos, público e contexto cultural que revelem 

pistas sobre o que nesses vídeos fascina o público infantil. Para tanto, o esforço analítico procura 

reconhecer a estratégia narrativa das produções e examinar os recursos audiovisuais utilizados por 

                                                           
4  Felipe Neto. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/felipeneto>. Acesso em 26.jul.2018. 

 

https://www.youtube.com/user/felipeneto
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elas. Seria a construção de uma performance de proximidade com o público o segredo do sucesso dos 

vídeos dos youtubers?  

Para responder a essa e a outras inquietações, realizou-se um trabalho analítico de materiais 

audiovisuais disponibilizados no YouTube, orientado metodologicamente pela análise de imagem e 

som (ROSE, 2003). A autora recomenda nove passos para a realização de análise de textos 

audiovisuais, os quais guiam a investigação desde a seleção dos referenciais teóricos e empíricos até 

a codificação dos dados coletados. “Escolher um referencial teórico e aplicá-lo ao objeto empírico” 

(ROSE, 2003, p. 362) é a primeira recomendação metodológica feita pela autora. A seguir, a 

orientação é “selecionar um referencial de amostragem a ser analisado - com base no tempo ou no 

conteúdo” (ROSE, 2003, p. 362), depois “selecionar um meio de identificar o objeto no referencial 

de amostragem” (ROSE, 2003, p. 362) e “construir regras para a transcrição do conjunto das 

informações - visuais e verbais” (ROSE, 2003, p. 362). O quinto passo adotado por esta análise é 

“desenvolver um referencial de codificação baseado na análise teórica e na leitura preliminar do 

conjunto de dados” (ROSE, 2003, p. 362). A metodologia indica ainda a construção de tabelas de 

frequência para as unidades de análise, que abordem aspectos visuais e verbais do texto audiovisual 

e ainda a aplicação de “estatísticas simples, quando apropriadas” (ROSE, 2003, p. 362). São esses os 

passos sete e oito propostos pela a autora. O nono e último passo da análise é selecionar citações do 

texto audiovisual que ilustrem a pesquisa realizada. No item a seguir, o texto discorre sobre esses 

caminhos metodológicos ajustando-os às necessidades específicas de seu objeto. Registra-se que o 

procedimento metodológico desta pesquisa confere a ela um caráter qualiquantitativo, de natureza 

bibliográfica e documental.  

 

2.3 Análise 

Esta análise busca verificar a hipótese a qual afirma que a relação de proximidade estabelecida 

entre o público infantil e os youtubers é fator importante para consolidação da linguagem 

contemporânea apresentada nos vlogs5. Desse modo, nesta pesquisa, o objeto empírico trata dos 

recursos narrativos que se esforçam para diminuir a distância entre público e youtuber. O produtor de 

conteúdo selecionado para análise foi aquele citado mais vezes como preferido pelas crianças 

                                                           
5 O canal de Felipe Neto conta com mais de 26 milhões de inscritos.  Disponível em: 

<https://www.youtube.com/user/felipeneto>. Acesso em: 17.out.2018.  

https://www.youtube.com/user/felipeneto
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entrevistadas. Felipe Neto é o youtuber que mais aparece nas discussões com o grupo. Constatou-se 

que todos os colaboradores conhecem seu canal e dividem opiniões sobre o youtuber. A maior parte 

do grupo, quatro meninas e um menino, refere-se a ele com adjetivos como legal, engraçado, 

divertido, maluco, “topster”6, etc. Os demais, dois meninos, atribuem qualidades negativas aos vídeos 

de Felipe Neto e a ele próprio, por meio de afirmações incisivas sustentando que não assistem a seus 

vídeos porque não gostam das produções, com tom de desdém. Para a análise, elegeu-se três vídeos 

disponibilizados em seu canal, que tratam do mesmo tema: bilhetes de crianças. A escolha dos vídeos 

foi baseada na proposta da pesquisa de inserir no debate um tema próximo da realidade das crianças. 

A infância parece atender a essa proposta com maestria. Tal recorte possibilita à pesquisa observar a 

percepção das crianças sobre um discurso que fala sobre elas, por um adulto que consolida sua 

principal audiência no público infantil7. 

Apresenta-se, a seguir, uma breve apresentação dos três vídeos selecionados. As três 

narrativas reúnem uma série de bilhetes supostamente escritos por crianças, que são lidos e analisados 

pelo youtuber com um tom criticamente ácido e humorado.  

Vídeo 1: Os bilhetes de crianças mais engraçados8: esse vídeo foi o primeiro dos três a ser 

publicado no canal. Nele, o youtuber se apresenta e cita outro vídeo do canal, publicado no dia anterior 

à veiculação deste. Trata-se de um vlog sobre mensagens de mães no WhatsApp. Felipe Neto comenta 

sobre a grande quantidade de visualizações alcançadas com ele e afirma que, por causa do sucesso, 

apresentaria agora o contraponto da história: bilhetes deixados por crianças. O youtuber lê e comenta 

uma série de bilhetes e finaliza o vídeo agradecendo pela audiência, sugerindo que o público assista 

ao vídeo que teria sugerido a produção deste. Felipe Neto ainda pede aos espectadores que interajam 

com o canal e anuncia a publicação de um vídeo inédito no dia seguinte.  

Vídeo 2: Bilhetes de crianças mais engraçados9: é o segundo na ordem cronológica de 

publicação dentre os três selecionados. A narrativa começa com a divulgação de um livro lançado 

                                                           
6 Topster é uma gíria utilizada pelas crianças do grupo focal que significa, segundo elas, um modo de dizer que alguém é 

o melhor; tudo de bom. 
7 O youtuber Felipe Neto realizou uma enquete no próprio YouTube, pesquisando a faixa etária do seu público. 89% das 

respostas são de pessoas com menos de 18 anos de idade. 39% tem até 12 anos. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=4g5A-WO2xJ8>. Acesso em: 05.out.2018 
8 Vídeo 1: “Os bilhetes de crianças mais engraçados”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

Es4l6LWRWk&t=411s>. Acesso em: 15.ago.2018.  
9 Vídeo 2: “Bilhetes de crianças mais engraçados!” Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Yrx1AXExT4k>. Acesso em: 15.ago.2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=4g5A-WO2xJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=Yrx1AXExT4k
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pelo youtuber, seguida da proposta ao público para que publicassem uma foto com a obra no 

Instagram e, em troca, o próprio Felipe Neto curtiria o post. A seguir, o youtuber comunica que tratará 

sobre o tema “crianças” no vídeo e começa a reagir a bilhetes escritos por elas. Para finalizar, convida 

o público para interagir com os recursos do YouTube (like, comentário, inscrição) e divaga em off 

com um dos membros de sua equipe de produção sobre um assunto desconectado do tema do vídeo.  

Vídeo 3: “Bilhetes de crianças mais engraçados - mim da dinheiro”10 (sic): é o mais recente 

dentre os três. Essa produção começa apresentando a proposta do vídeo (reagir a bilhetes de crianças) 

e divulgando a peça de teatro do youtuber, em turnê pelo Brasil. Em seguida, Felipe Neto lê e critica 

os bilhetes e finaliza convidando o público a se inscrever no canal, a curtir o vídeo assistido, a comprar 

seu livro, a comparecer à sua peça, a assistir a outro vídeo publicado e, por fim, a instalar seu 

aplicativo gratuitamente.  

 

Vídeo Título Duração Data de 

publicação 

Número de 

visualizações 

Número de 

curtidas 

1 Os bilhetes de crianças mais 

engraçados 

10’28” 9.mar.2017 9.991.244  1,1 milhão 

2 Bilhetes de crianças mais 

engraçados!  

13’18” 20.abr.2018 6.867.616  574 mil 

3 Bilhetes de crianças mais 

engraçados - mim da dinheiro  

13’39” 16.mai.2018 2.264.126  296 mil 

Tabela 1: Primeiro quadro comparativo dos três vídeos em análise.11 

 

 

Vídeo Cenário Descrição oferecida pelo canal 

1 Sala de 

televisão 

Inscreva-se aqui: http://bit.ly/1f2kX84. Conheça a KABUM: 

http://www.kabum.com.br/felipeneto. |Snap: felipenetoreal | Insta: felipenetoreal | 

Twitter: felipeneto | Pesquisa por Letícia Bulhões | Categoria: Entretenimento 

                                                           
10 Vídeo 3: “Bilhetes de crianças mais engraçados - mim da dinheiro”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I. Acesso em: 15.ago.2018. 
11 Acesso dia 31.ago.2018. 

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=sVQdkajPkFaaveWZTzVp4jIEqFZ8MTUzNTgwNDM3NEAxNTM1NzE3OTc0&v=-Es4l6LWRWk&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1f2kX84&event=video_description
http://bit.ly/1f2kX84
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=sVQdkajPkFaaveWZTzVp4jIEqFZ8MTUzNTgwNDM3NEAxNTM1NzE3OTc0&v=-Es4l6LWRWk&q=http%3A%2F%2Fwww.kabum.com.br%2Ffelipeneto&event=video_description
https://www.youtube.com/channel/UCi-g4cjqGV7jvU8aeSuj0jQ
https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I
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2 Estúdio 

de 

gravação 

INGRESSOS: http://www.felipenetomegafest.com.br | COMPRE O NOVO LIVRÃO: 

Saraiva: http://bit.ly/2pnXR3V |Livrarias Curitiba: http://bit.ly/2FKIcGX | Fnac: 

http://bit.ly/2pnBb3B | Livrarias Cultura: http://bit.ly/2FMRXUX | TINTA DE CABELO 

FELIPE NETO: http://www.lojadasalonline.com.br/fel… | Inscreva-se aqui: 

http://bit.ly/1f2kX84 |Canal do Bruno: http://bit.ly/PlatinaKH |Canal Irmãos Neto: 

http://youtube.com/irmaosneto | Canal do Gab 

https://www.youtube.com/channel/UCr_t… | BAIXE O APLICATIVO FELIPE NETO 

ANDROID: http://bit.ly/2xNnwJh | IOS: http://apple.co/2fTBYpn | 

Instagram:http://instagram.com/felipeneto/ | Twitter: http://twitter.com/felipeneto 

Categoria: Entretenimento 

3 Estúdio 

de 

gravação 

Bilhetes de crianças mais engraçados do Brasil! Eu quero ter um filho só pra receber um 

bilhete desses! | Categoria: Entretenimento 

Tabela 2: Segundo quadro comparativo dos três vídeos em análise.12 

 

Para facilitar a realização da análise, a transcrição dos materiais audiovisuais foi realizada em 

unidades analíticas construídas com base na estrutura narrativa apresentada nos vídeos. Identifica-se 

quatro partes básicas: i. chamada; ii. apresentação do tema; iii. desenvolvimento do tema; iv. 

finalização. Chamada é o momento inicial do vídeo, quando o youtuber estabelece o primeiro contato 

com o público, logo, é uma unidade narrativa importante para conquistar a atenção de quem assiste 

ao vídeo. A apresentação do tema é o momento em que o vídeo começa a abordar de fato o assunto 

principal. No desenvolvimento do tema, ele discorre sobre o assunto proposto, registrando sua opinião 

no decorrer da fala. Na finalização, o youtuber registra seu agradecimento aos espectadores que 

assistiram ao vídeo e convida o público a interagir com o canal e/ou com os demais produtos que 

oferece. A tabela abaixo compara as durações de cada unidade de análise nos vídeos selecionados. 

 

Vídeo/ 

Duração 

Duração total Chamada Apresentação 

do tema 

Desenvolvimen

to do tema 

Finalização 

1 10’28” 33” 1’16” 8’22” 16” 

2 13’18” 24” 1’08” 10’12” 1’34” 

3 13’39” - 41” 12’30” 28” 

Tabela 2: Comparação do tempo de cada unidade de análise nos vídeos.  

                                                           
12 Acesso dia 31.ago.2018. 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.felipenetomegafest.com.br&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://www.felipenetomegafest.com.br/
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pnXR3V&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://bit.ly/2pnXR3V
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2FKIcGX&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://bit.ly/2FKIcGX
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pnBb3B&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pnBb3B&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://bit.ly/2pnBb3B
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2FMRXUX&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://bit.ly/2FMRXUX
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.lojadasalonline.com.br%2Ffelipeneto&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://www.lojadasalonline.com.br/fel%E2%80%A6
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1f2kX84&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1f2kX84&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://bit.ly/1f2kX84
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FPlatinaKH&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://bit.ly/PlatinaKH
http://youtube.com/irmaosneto
http://youtube.com/irmaosneto
http://youtube.com/irmaosneto
https://www.youtube.com/channel/UCr_tyTABAzO_uX3QJmrEFTA
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2xNnwJh&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://bit.ly/2xNnwJh
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fapple.co%2F2fTBYpn&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://apple.co/2fTBYpn
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Ffelipeneto%2F&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffelipeneto&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://twitter.com/felipeneto
https://www.youtube.com/channel/UCi-g4cjqGV7jvU8aeSuj0jQ
https://www.youtube.com/channel/UCi-g4cjqGV7jvU8aeSuj0jQ
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De início, destaca-se que os vídeos seguem a sequência das unidades de análise, respeitando 

um roteiro de quatro partes (à exceção do terceiro vídeo, que não apresenta a chamada). Essa 

supressão dialoga com o nível de reconhecimento público alcançado pelo youtuber. Ou seja, no 

terceiro vídeo, o mais recente dentre os três, Felipe Neto não se apresenta ao público provavelmente 

sustentando a suposição de que quem assiste àquele vídeo tem um conhecimento prévio sobre sua 

figura.  

 Quanto à duração das unidades de análise, apurou-se que há uma correspondência de duração 

de cada uma delas nos vídeos. O cálculo do tempo médio das unidades indica que a chamada dura 

em torno de 30”, a apresentação do tema dura aproximadamente 1’16”, o desenvolvimento do tema, 

aproximadamente 10’21” e a finalização, 46”. Isso significa que a maior parte do vídeo, nos três 

exemplos é destinada ao desenvolvimento do tema e que as demais partes ocupam menor espaço 

temporal nas narrativas. Contudo, verificou-se no grupo focal que as marcas de linguagem 

rememoradas pelas crianças como características dos youtubers estão explícitas nas partes de menor 

duração nos vídeos: chamada e finalização. A frequência constante de uma abordagem imperativa 

para convites à interação nessas partes é a razão para fixar tais unidades na memória das crianças 

entrevistadas. As sugestões de interatividade serão discutidas adiante. 

Seguindo as orientações metodológicas e percebendo as necessidades específicas desta 

pesquisa, o processo de definição dos códigos para análise pretendeu verificar a existência de uma 

estratégia narrativa embasada na proximidade entre youtuber e público. Para tanto, foram elaboradas 

as seguintes categorias analíticas: 1) diálogo direto com o público; 2) marcas de um discurso de 

autenticidade; 3) cenário; 4) efeitos especiais de montagem; 5) convites à ação.  

O diálogo direto com o público (1) é uma categoria que pode ser observada por meio do uso 

reiterado do pronome de tratamento “você”, no singular e no plural, dos pronomes possessivos 

“seu(s)” e “sua(s)” e do emprego constante de verbos no imperativo, em todas as unidades de análise, 

nos três vídeos. O olhar voltado diretamente para a câmera é um recurso audiovisual observado em 

todas as produções analisados durante quase todo o tempo – com raras exceções, nos casos em que 

há inserções de interlocutores no ambiente do vídeo, como será discutido adiante. Por meio da 

combinação dos referidos recursos verbais à tática audiovisual de jogo direto com a câmera, o 

youtuber busca aproximar-se de seu público e produzir a sensação de estar conversando com quem 
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assiste ao vídeo. É claro que os recursos oferecidos pela plataforma, como os comentários, favorecem 

essa impressão de proximidade. Contudo, por mais livre que seja o acesso do usuário aos conteúdos 

do YouTube, ainda se trata de um meio comunicação massivo. A construção verbal com o diálogo 

direto, olhando para a câmera, ou seja, para quem está do outro lado da tela, procura diminuir a 

distância física entre os atores comunicativos. O efeito de sentido gerado no público é a impressão de 

que Felipe Neto está se dirigindo a ele, ao espectador, de modo a desficcionalizar o discurso e quebrar 

a transparência, aspecto tão querido no cinema clássico (XAVIER, 2005). Tais características são 

indicadoras de uma estratégia narrativa que almeja o estabelecimento de proximidade entre youtuber 

e usuário.  

As marcas de um discurso de autenticidade (2) são também referenciais codificadores 

significativos para as averiguações desta pesquisa. De diferentes modos e entremeado à distintas 

unidades analíticas, o discurso que quer ser percebido como autêntico vem à tona. Por meio de um 

tom confessional em sua fala, o youtuber relata experiências próprias, expõe dúvidas pessoais e 

incertezas. A manifestação de sua individualidade transmite credibilidade ao discurso midiático que 

sustenta: ser uma figura pública que compartilha suas opiniões e percepções com o público de modo 

autêntico. Isso é feito principalmente na unidade de análise “desenvolvimento do tema”, mas aparece 

também na unidade “apresentação do tema”. Os trechos a seguir foram transcritos da fala de Felipe 

Neto para ilustrar esse aspecto: 

Vídeo 1 - Apresentação do tema: 

“Porque criança serve pra duas coisas: deixar a gente puto e fazer a gente rir. Isso quando 

não é a nossa, porque quando é a nossa eu não sei qual é a sensação porque eu ainda não tive, 

né? Pretendo ter em breve. Nem tão em breve assim, mãe, sossega! Calma, mãe, mãe!! Volta 

aqui, mãe! Ela, ih, já tá correndo pela casa comemorando. Fodeu!”13 

 

Vídeo 2 - Desenvolvimento do tema 

“Vocês vão fazer a criança de vocês acreditar no Papai Noel, na fada do dente? Eu não sei, 

cara. Eu fico meio… (Bruno: acho que é só quando você tem filho). Eu sei, cara, eu fico meio 

“tem que ter filho pra isso”. Mas eu fico meio tenso, eu não sei se eu vou mentir pro meu 

filho pra ele ficar fantasiando com isso. Eu não sei… Acho que eu vou mentir, mas eu vou 

fazer um jeito que ele próprio descubra a mentira antes dos amiguinhos”. 14 

                                                           
13 Os bilhetes de crianças mais engraçados. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

Es4l6LWRWk&t=411s>. Acesso em: 28/08/2018. 
14 Bilhetes de crianças mais engraçados! Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Yrx1AXExT4k>. Acesso 

em: 28/08/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=Yrx1AXExT4k
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Vídeo 3 - Desenvolvimento do tema 

“Eu confesso que eu estou me controlando aqui porque a minha vontade real é de falar muito 

sobre a nova geração dos adolescentes das crianças atuais, porque está difícil. [...] Esse lance 

de mamãe explicou e não tá entendendo não era muito assim na minha época, mano”.15  

  

 O apelo confessional e testemunhal é notório nos trechos acima. Essa abordagem corriqueira 

nos vlogs do YouTube revela a força da exposição da individualidade das pessoas para estabelecer 

uma relação de proximidade com o interlocutor. Felipe Neto revela-se como uma pessoa real que vive 

dúvidas e que deseja compartilhar suas inseguranças com aqueles que assistem a ele. Quem são as 

figuras com as quais deseja-se compartilhar angústias se não os amigos?  

“De acordo com Foucault (1988), a confissão é uma das formas culturalmente reconhecidas e 

tipificadas de discurso de verdade que o sujeito é suscetível e capaz de dizer sobre ele mesmo” 

(SACRAMENTO, 2017, p. 5). Quando se expõe, o youtuber compromete a si mesmo e transfere à 

narrativa uma validade moral, ou seja, dota o seu discurso de uma credibilidade autêntica que reforça 

a proximidade com o público. 

Além do apelo confessional e da exposição de sua individualidade, o youtuber busca construir 

um discurso de autenticidade por meio da tentativa de exibir uma postura despretensiosa na produção 

dos vídeos. A edição do vídeo mantém intervenções externas imprevistas e sustentam-nas como 

incontroláveis. O barulho de um caminhão de lixo passando na rua, mesmo que praticamente 

inaudível, é citado como acontecimento real e cotidiano concomitante à gravação do primeiro vídeo. 

O grito do irmão de Felipe Neto (que também é youtuber, dono de um canal com mais de 18 milhões 

de inscritos16), vindo de um outro cômodo da casa, surpreende o desenvolver do terceiro vídeo, é 

incorporado à fala de Felipe e fortalece a impressão de naturalidade, cotidianidade e autenticidade de 

seu discurso.  

Seguindo a proposta da manutenção de fatos inesperados na edição dos vlogs, a inserção de 

interlocutores no interior do vídeo é também um recurso importante para a consolidação do discurso 

de autenticidade. No segundo e no terceiro vídeos, duas figuras masculinas, membros da equipe de 

                                                           
15 Bilhetes de crianças mais engraçados - mim dá dinheiro. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I>. Acesso em: 28/08/2018. 
16 Luccas Neto. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/luccasneto>. Acesso em: 16.ago.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I
https://www.youtube.com/user/luccasneto
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produção, fora do quadro de câmera, intervêm por vezes na gravação dos vídeos. Felipe Neto dialoga 

com um deles, cujo nome é Bruno, mais frequentemente. As conversas surgem tanto de um chamado 

do youtuber para a participação do interlocutor, quanto de uma intromissão do interlocutor na fala do 

youtuber. A inserção de um ponto de diálogo interno ao vídeo intensifica a sensação de autenticidade 

e espontaneidade do discurso porque a fala de Felipe Neto aproxima-se ainda mais de uma conversa 

informal entre amigos (youtuber, usuário e, agora, Bruno), na qual o livre fluxo de pensamento estaria 

guiando a narrativa. As intromissões de Bruno amplificam a proposta de informalidade e despretensão 

do canal, que se afasta de produções com roteiro rígido e se aproxima de um trabalho espontâneo.  

O cenário de gravação (3), que simula um quarto ou o interior de um cômodo da residência 

do youtuber corrobora para a efetivação de uma relação próxima entre ele e o público. Estar no interior 

da casa de uma figura pública confere ao usuário uma sensação de intimidade bem quista à estratégia 

do youtuber e cativante ao público. A relação construída assemelha-se àquela mantida por amigos, 

que se visitam e conversam despretensiosamente. Até que ponto essa despretensão é genuína? O 

discurso dos youtubers está intimamente relacionado a uma perspectiva performática que se vale da 

chancela do autêntico para se aproximar do público. 

Nos vídeos analisados neste trabalho, existem dois cenários: o primeiro, no qual foi gravado 

o vídeo mais antigo e o segundo, onde os dois mais recentes foram produzidos. O primeiro ambiente 

aproxima-se de uma sala de estar residencial, com uma televisão ao fundo, decoração típica desse 

espaço (pequena estante, prateleiras com livros, sofá, tapete, ar condicionado) e uma porta ao fundo 

no canto esquerdo do vídeo que sugere a entrada para outro ambiente da casa. Nesse vídeo, o destaque 

está no rosto do youtuber, que se posiciona em primeiro plano. O cenário de gravação do segundo e 

do terceiro vídeos aqui analisados é diferente do primeiro. Nele, o youtuber fala em frente a uma 

parede repleta de pequenos quadros com dizeres em inglês e português sobre temas variados e não 

relacionados ao conteúdo do vídeo. Uma estante no canto esquerdo completa a decoração. Nela, estão 

troféus, bonecos, uma bola, caixas e outros pequenos objetos que compõem a direção de arte do 

cenário. A decoração é despojada e a iluminação do ambiente é significativamente mais elaborada 

quando comparada ao vídeo 1. Existem pontos de luz na parede do fundo e uma iluminação 

distribuída no cenário que se concentra no centro do quadro, onde fica o youtuber. As luzes e o 

cenário, no segundo e no terceiro vídeos, revelam a exploração de possibilidades oferecidas por um 

ambiente similar a um estúdio profissional de produção audiovisual.  
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A sensação de “lar” é diminuída com tal proposta de cenário. O ambiente se parece mais com 

um estúdio de gravação do que com uma sala de estar, por exemplo. Percebe-se que o sucesso de 

Felipe Neto, tanto de público quanto financeiro, possibilitou ao youtuber remodelar a visualidade de 

suas produções, de modo a torná-las mais elaboradas esteticamente e mais refinadas no quesito 

“montagem”, como demonstraremos a seguir. O cuidado com a iluminação e com a decoração do 

espaço demonstram um caráter menos amador da produção, o que não finda, contudo, a busca por um 

discurso espontâneo e autêntico. O youtuber utiliza a linguagem característica da plataforma, com 

tom confessional e despretensioso, amparado por uma estrutura técnica audiovisual complexa que 

trabalha em prol do discurso de autenticidade. 

Assim como há um desenvolvimento no cenário de gravação dos vídeos, existe também uma 

complexificação das técnicas de edição das produções. A categoria “efeitos especiais de montagem” 

(4), investiga de que modo os recursos de edição utilizados corroboram para a sensação de 

proximidade entre youtuber e público. Nos três vídeos, os cortes são frequentes e os planos são 

montados com uma dinâmica ágil. Trata-se de um recurso comum nos vlogs: os cortes abruptos, ou 

jump cuts, que são utilizados para “proporcionar agilidade e humor às suas videopostagens” 

(SACRAMENTO, 2017, p. 8). O zoom é utilizado reiteradas vezes nas produções selecionadas por 

esta pesquisa, de modo que a tomada começa enquadrando o youtuber do peito para cima e finaliza 

mais fechada, garantindo destaque ao rosto da figura humana. Esse recurso transmite a sensação de 

que o espectador está se aproximando do rosto de Felipe Neto a cada enunciado proferido. A distância 

física diminuída é um recurso literal gerador de proximidade. Além disso, o youtuber aparece em 

planos subsequentes em uma distância variável da câmera, sem que o tempo mínimo para seu 

deslocamento seja registrado, o que intensifica o dinamismo dos vídeos.  

Os três vídeos utilizam efeitos especiais para a transição de telas entre a leitura dos bilhetes. 

Tais efeitos são aprimorados do primeiro para o terceiro vídeo de modo que, no primeiro, a transição 

acontece com um ruído de apito, estilo “biii”, e uma tela preta. No segundo e no terceiro, essas 

transições variam entre uma tela com a imagem de uma coruja (espécie de mascote destinado aos 

seus fãs), junto a um som de apito, e uma tela pixelizada com o símbolo de avanço e a palavra next 

(próximo, em inglês), junto a um som de chiado, como o de uma televisão em busca de sintonização 

de canais. 
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O recurso do preto e branco (P&B) é utilizado em todos os vídeos analisados, porém, no 

primeiro, é empregado quando o youtuber interpreta outras personas - crianças autoras dos bilhetes e 

personagens citados em sua fala. Nos dois últimos vídeos, tal recurso não aparece nas leituras dos 

bilhetes, mas segue sendo utilizado em momentos de interpretação de personagens citados por Felipe 

Neto e é empregado, ainda, de uma nova maneira. Trata-se da associação do P&B a momentos de 

imprevistos na gravação, ou seja, falhas da performance - seja na fala do youtuber, seja pelo 

acontecimento de intromissões fora do tema - que são mantidas na montagem. Essa escolha de 

direção, gera no público a sensação de credibilidade discursiva. Isso porque expor o erro ou o 

imprevisto aproxima a performance do youtuber a um comportamento real, suscetível a 

acontecimentos do acaso, e afasta-a de uma produção completamente controlada e programada, que 

poderia soar artificial.  

Outro ponto explorado com mais refinamento nos dois últimos vídeos é a divisão de tela para 

a exibição dos bilhetes lidos por Felipe Neto. Essa prática ocorre desde a primeira produção analisada, 

porém, nas duas últimas os bilhetes são inseridos com recursos visuais de movimento, que dinamizam 

a leitura e a apresentação dos pequenos textos. Em outras palavras, alguns dos bilhetes são 

apresentados divididos em partes ou têm trechos destacados para o público. Essa empreitada visual 

caminha para a facilitação da visualização e do entendimento do público, guiando a observação do 

usuário de acordo com o argumento defendido pelo youtuber.  

Há ainda inserções de imagens que ilustram a fala do youtuber sobre a tela nos dois últimos 

vídeos. Esse recurso amplifica o potencial persuasivo do youtuber de modo a explicitar comparações 

e referências por ele utilizadas. Algumas inserções aparecem em formato de hipertextos, ou seja, em 

quadros clicáveis que direcionam o usuário para outras páginas a partir do clique. Os hipertextos 

aparecem ao final dos três vídeos, direcionando o público a outras produções do canal. Cada inserção 

é acompanhada por um ruído que evidencia a aparição da imagem na tela. 

 A última categoria analisada nos vídeos remete aos “convites à ação” (5) proferidos ao público 

por Felipe Neto. Ela reúne todas as menções do youtuber para ampliar o contato do público com ele 

e com suas produções, seja no interior da plataforma YouTube ou mesmo para além dela. Tais convites 

aparecem em todos os vídeos analisados reiteradas vezes, principalmente na unidade “finalização”. 

O youtuber convida o público a interagir com o vídeo, citando recursos oferecidos pela plataforma. 

Deixar o like no vídeo, inscrever-se no canal, assistir a outros vídeos disponibilizados, tudo isso é 
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proposto por Felipe Neto e aparece de forma incisiva em sua fala. Em um dos vídeos analisados, o 

primeiro na sequência cronológica, o youtuber pede aos usuários que deem like no vídeo antes mesmo 

de apresentar o tema da narrativa. Ao se dar conta disso, o youtuber reforça o pedido e desafia o 

público apresentando a figura-mascote que construiu. Representada por uma coruja, essa figura 

simboliza os usuários que são fãs de Felipe e aceitam seus desafios, como esse de curtir o vídeo antes 

mesmo de saber se gostariam do conteúdo. 

A constante busca por interação é característica marcante da linguagem dos youtubers e foi 

exemplo utilizado pelas crianças do grupo focal para se referir à performance de seus vloggers 

preferidos, como foi dito anteriormente. Nota-se que o quesito interatividade é fundamental para o 

funcionamento do YouTube, que é uma plataforma de caráter participativo, nos termos de Jenkins 

(2009). A cultura da participação possibilita a interação com os produtores dos vídeos (youtubers), 

incentiva a criação de um canal próprio pelos usuários e instiga o público a registrar sua participação 

interagindo com os vídeos. Quanto mais gente estiver participando, mais atrativa será a plataforma. 

Para o circuito de comunicação, o engajamento amplia a circulação de informações e a articulação de 

sujeitos. Para o youtuber, o número de pessoas conectadas com suas produções lhe garante espaço 

midiático e um possível retorno financeiro (atualmente o YouTube remunera os canais de acordo com 

as horas de exibição dos vídeos e com o número de inscritos17). Para o YouTube, quanto mais usuários 

ativos na plataforma, mais acessos serão efetuados e mais movimentada será a stream. Para os 

usuários, quanto mais pessoas envolvidas na plataforma, maior é a possibilidade de diálogo e 

compartilhamento de opiniões. 

O aspecto colaborativo é comum no ciberespaço onde, como anuncia Pierre Lévy (2015), é 

permitido a grandes coletividades estar em um circuito de comunicação que acontece em tempo real 

para além das fronteiras geográficas, econômicas e culturais. Nesse ambiente e por intermédio dele, 

a troca de saberes é facilitada e o sentido é construído coletivamente (LÉVY, 2015, p. 66). É 

interessante perceber que as práticas do usuários no interior da plataforma são expandidas para além 

dos limite do YouTube. Henry Jenkins (2009) define como transmídias as “histórias que se 

desenrolam em múltiplas plataformas de mídia” (JENKINS, 2009, p. 384). Transmidiáticas são as 

narrativas que fluem entre os suportes comunicacionais e exploram as peculiaridades de cada 

plataforma para integrar o discurso em diferentes pontos de contato com o público e engajá-lo com a 

                                                           
17 As diretrizes para monetização dos canais no YouTube estão disponíveis no sistema de Ajuda da plataforma. Disponível 

em: <https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=pt-BR>. Acesso dia 31.ago,2018. 
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história. O potencial transmidiático do youtuber Felipe Neto desenvolveu-se progressivamente ao 

longo do período de tempo entre a publicação dos três vídeos selecionados. O primeiro, veiculado em 

março de 2017, restringe-se às possibilidades do YouTube e os convites à interação mencionam o like, 

a inscrição, o acesso a outros vídeos da plataforma e indica a publicação de novo conteúdo em breve. 

Todas essas são ações internas à stream.  

O segundo, de abril de 2018, amplia os horizontes interativos para além dos recursos próprios 

do YouTube. Felipe Neto convida seu público a comprar o livro18 que escreveu, o qual estaria 

disponível em todo o Brasil. Se no primeiro vídeo, a chamada foi a unidade de análise utilizada para 

que o youtuber se apresentasse ao público, no segundo, é utilizada para apresentar o seu livro - e não 

a si próprio. O convite à interação é explorado ainda mais de modo a instigar os compradores do livro 

a postarem uma foto com o objeto no Instagram, outra rede social na qual Felipe Neto também está 

inserido. O youtuber afirma que ele curtiria pessoalmente todas as postagens em que ele fosse 

marcado, com o livro. Essa proposta ratifica a estratégia de estar próximo do público, o que, inclusive, 

foi objeto de debate em um dos encontros com o grupo focal. Uma colaboradora afirmou que acredita 

na autenticidade do discurso de Felipe Neto no YouTube porque também o segue no Instagram, rede 

social na qual, segundo ela, “pode acompanhar muito a vida” (Colaboradora 2) do youtuber. Percebe-

se que a construção da relação de proximidade com o público caminha para horizontes transmidiáticos 

evidentes e facilitadores da sensação de intimidade. Tal estratégia, sob a ótica da recepção infantil 

constatada nesta pesquisa, tem sido eficaz.  

No terceiro vídeo (maio de 2018), são mencionados outros dois convites à interação além 

daqueles oferecidos pelo YouTube e da compra do livro. Um deles é a aquisição de ingressos para o 

Felipe Neto MegaFest19, peça em turnê no Brasil que leva aos palcos improvisos e quadros do canal 

do youtuber apresentados ao vivo, com a participação dos fãs. Outro convite refere-se ao acesso ao 

aplicativo do youtuber, gratuito e repleto de novos conteúdos. Felipe Neto tem alcançado diferentes 

pontos de contato com o público, o que fortalece uma narrativa transmidiática cada vez mais próxima 

da audiência.  

 

                                                           
18 NETO, Felipe. A vida por trás das câmeras. 1ª edição. São Paulo: Ediouro, 2017. 
19 Para maiores informações sobre o evento, consultar o site <https://www.felipenetomegafest.com.br/>. Acesso em: 

27.ago.2018. 

https://www.felipenetomegafest.com.br/
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CONCLUSÃO 

 

Articulada ao processo empírico, a análise atenta dos produtos culturais veiculados na 

plataforma revelou um modo específico de exibir-se ao outro e de relacionar-se com ele no YouTube. 

Os vlogs analisados são exemplos de uma estrutura narrativa profundamente relacionada aos hábitos 

dos usuários no ciberespaço e às possibilidades estruturais oferecidas por ele. Constatou-se que a 

produção dos vlogs (desenvolvimento de conteúdo, escolhas de linguagem, características de 

gravação e edição) apropria-se de saberes compartilhados entre os usuários do YouTube e transforma-

os em uma audiovisualidade performaticamente cotidiana. Os vlogs são, portanto, a expressão de uma 

cultura praticada no YouTube, construída e modificada constantemente pelos usuários. Não só os 

produtores modelam a estrutura das produções, mas também a mediação do meio configura o formato 

dos vídeos e a mediação do usuário cria expectativas do que e como quer ver.  

Tanto a recepção do público quanto a lógica dos produtores estão relacionadas diretamente à 

acessibilidade da plataforma e aos recursos interativos que ela oferece. Os convites reiterados à 

interação, o estímulo à participação na stream, a exploração do formato audiovisual dos vlogs (o olhar 

para a câmera, a manutenção de imprevistos na edição), tudo isso constrói a estratégia narrativa dos 

vídeos que busca consolidar uma relação de proximidade com o público, validada com o argumento 

da autenticidade. A competência comunicativa dos youtubers em explorar a cultura popular do 

ciberespaço dialoga com o fato de os produtores serem também usuários da stream, o que os coloca 

a par do funcionamento da plataforma e, portanto, conhecedores das práticas de acesso. Desse modo, 

o formato de suas produções dialoga com os saberes compartilhados pelos usuários-não-produtores e 

é capaz de interpelar o público por meio de uma relação produção/recepção atenta às expectativas dos 

sujeitos. 

Conclui-se que a construção de uma relação de proximidade entre youtuber e público é a 

principal estratégia narrativa dos vídeos analisados. Assim, a performance da proximidade e a relação 

que envolve usuários-não-produtores e youtubers estrutura um sistema de entretenimento fundado 

em um discurso de autenticidade: produzido por personas autênticas, que conversam em uma 

linguagem autêntica e transmitem imagens em perspectivas reais os usuários reais. A busca por um 

entretenimento autêntico, ou seja, mais próximo da realidade cotidiana, é um fato cultural 

contemporâneo decorrente dos usos sociais do ciberespaço. Isso significa que a facilidade de se tornar 
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um produtor de conteúdo aproxima os usuários da web de figuras públicas porque têm conhecimento, 

ou pelo menos acreditam ter, do percurso que elas fizeram para conseguir sucesso. A admiração dos 

fãs está mais associada a um reconhecimento de si no sujeito famoso do que a um distanciamento 

dele para aquela figura. Youtubers não são celebridades hollywoodianas, inatingíveis e inigualáveis. 

São pessoas comuns, como qualquer outro usuário do YouTube, que conseguiram se fazer vistos em 

um espaço acessível produzido, mantido e compartilhado por milhões de sujeitos anônimos.  

 

 

CHILDHOOD AND YOUTUBE: PERFORMANCES OF PROXIMITY 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to think about the relationships between reception, production, product and media 

in the cultural circuit involving children and youtubers. To do so, it analyzes the structure of YouTube 

videos in order to articulate it to the children's reception and to the contemporary communicative 

scene. The theoretical perspective that anchors the research dialogues with the mediation theory of 

Jesús Martín-Barbero, following the proposal of non-reductionist investigations, capable of studying 

communication in a holistic way. The methodologies used in this study are bibliographic research, 

image and sound analysis and the focus group. It has been found that building a close relationship 

between youtuber and the public is the main narrative strategy of the analyzed videos. In addition, it 

was possible to perceive that the reception of the public is directly related to the accessibility of 

YouTube and to the interactive possibilities of cyberspace. Producing and consuming a more 

spontaneous and less artificial entertainment is a cultural fact of the present, which is sustained under 

a discourse of performative authenticity. The social uses of cyberspace promote the establishment of 

close links between content producers and non-producer web users because both share knowledge 

and behave similarly in the same space. In this way, fan admiration is more associated with a 

recognition of itself in the youtuber than a distancing from it to that figure. 

 

Keywords: Proximity; Authenticity; Youtubers; Children’s audience; Cyberspace. 
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GAMEPLAYS: A INOVAÇÃO DA EMERGÊNCIA DE UM GÊNERO AUDIOVISUAL 

 

Lara Satler (UFG)1 

Laura Vilela Rodrigues Rezende 2 

 

RESUMO  

 Apresenta um recorte do YouTube como uma plataforma de streaming de vídeo a fim de 

observar inovações em gêneros audiovisuais. Possui como hipótese a premissa de que, se por um 

lado, o serviço de streaming tal como é configurado estimula a inovação narrativa em razão da sua 

heterogeneidade e multiplicidade criativa, por outro, nota-se, depois de mais de uma década da sua 

criação, sua convergência com as narrativas televisivas de modo que estas se constituem como 

âncoras estratégicas àquelas em diversos sentidos. Considera-se que o estudo faça parte das 

comunidades de prática das Humanidades Digitais. Neste contexto, são apresentados os conceitos da 

Inteligência Coletiva no Ciberespaço e grupodidatismo a partir de práticas que emergiram do encontro 

entre sujeitos. Tem-se como objetos da pesquisa cinco canais de gamers, como são chamados os 

autores dos canais no YouTube que aliam o prazer dos jogos eletrônicos à prestação de um serviço de 

tutorial e que gradualmente se torna entretenimento, de modo a inovarem com a criação de narrativas 

audiovisuais que, simultaneamente, ensinam a jogar e divertem seu público. A partir da sua estratégia 

narrativa, as gameplays têm se tornando um fenômeno instigante por provocarem mudanças de 

comportamento entre jogadores (players), que hoje se reúnem para assistir e não apenas para jogar. 

O estudo conclui que, a socialidade observada rejeita a hierarquia favorecendo uma zona autônoma 

sempre aberta à comunicação e produção de conteúdos em coletivo e de modo igualitário. As redes 

em torno de gameplay possuem como base uma contribuição, em geral prazerosa de dons livres além 

do sentimento de proximidade de interesses fortalecendo os laços e relações de confiança. Observam-

se cidadãos comuns se tornando referência, em uma determinada prática, neste caso os jogos, 

aperfeiçoando suas técnicas de produção e narração contribuindo para a produção de um 

conhecimento tácito, o qual é fortemente definido pela prática e informalidade, mas não menos 

importante do que o conhecimento formal, explícito. 

 

Palavras-chave: Gameplay. Players. Gênero. Audiovisual. Inovação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A partir do questionamento do ciberteórico Lévy (2015, p. 12-13) feito há mais de duas 

décadas, pensamos como pano de fundo se “as ‘infovias’ e a ‘multimídia’ não acabarão sendo apenas 
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uma supertelevisão? Estariam anunciando a vitória definitiva do consumo de mercadoria e do 

espetáculo? Aumentarão o abismo entre ricos e pobres, excluídos e ‘bem posicionados’?”. 

Naturalmente que neste breve texto não se pretende encontrar respostas para questões tão 

amplamente perturbadoras. Contudo, à luz delas recortamos o YouTube como uma plataforma de 

streaming de vídeo a fim de observar inovações em narrativas audiovisuais. Nossa hipótese é que, se 

por um lado, o serviço de streaming tal como é configurado estimula a inovação narrativa em razão 

da sua heterogeneidade e multiplicidade criativa, por outro, nota-se, depois de mais de uma década 

da sua criação, sua convergência (JENKINS, 2009) com as narrativas televisivas de modo que estas 

se constituem como âncoras estratégicas àquelas em diversos sentidos. 

O recorte aqui proposto enfatiza as práticas narrativas que emergem de sujeitos já 

constituídos em grupos ou que passam a se constituir em um, depois que distribuem suas produções 

audiovisuais no YouTube. Assim, não nos interessa discutir sobre as narrativas audiovisuais na 

perspectiva do surgimento dos digital influencers, termo que traduz a influência que produtores de 

vídeos publicados no Youtube, e outras streamings, exercem sobre o público e, por consequência, os 

meios de comunicação, especialmente a televisão. Sobre esse recorte, indicamos Westenberg (2016). 

Tampouco a discussão será direcionada no sentido de compreender o YouTube como um objeto de 

pesquisa e como um sistema estruturado de mídia em um contexto econômico e social de mudança 

dos meios de comunicação. Para isso indica-se o texto de Burgess e Green (2009).  

Pouco nos importa, sobretudo, pensar no YouTube como um repositório da subjetividade 

de sujeitos que, por meio de vlogs, espetacularizam sua intimidade (SIBILIA, 2016). Apesar da 

riqueza dos assuntos, esses percursos possuem investigadores pelo caminho e contribuem de modo 

adjacente a esta pesquisa.  

Apesar de não nos ocuparmos com a natureza, ou seja, o que é,  a partir de Burgess e 

Green (2009, p. 23-24), “o YouTube, mais ainda do que a televisão, é um objeto de estudo 

particularmente instável”, afinal é “marcado por mudanças dinâmicas (tanto em termos de vídeos 

como de organização), diversidade de conteúdos (que caminha em um ritmo diferente do televisivo 

mas, que da mesma maneira, escoa por meio do serviço e, às vezes, desaparece de vista)” e finalmente 

por uma “frequência cotidiana análoga [à televisão], ou ‘mesmice’”. Este aspecto aliado ao 

contingente da produção desafia a definição de um objeto preciso. 
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Desse modo, a pesquisa lida com conteúdos produzidos por gamers, como são chamados 

os autores dos canais no YouTube, que aliam o prazer dos jogos eletrônicos à prestação de um serviço 

de tutorial e que gradualmente se torna entretenimento, de modo a criarem narrativas audiovisuais 

que, simultaneamente, ensinam a jogar e divertem seu público. Uma vez que distribuem essas 

narrativas no YouTube, gamers são também conhecidos como youtubers, embora nem todo youtuber 

seja gamer, isto é, nem todo youtuber adota a gameplay como modo de narrar.  

É preciso esclarecer aqui do que estamos tratando quando usamos o termo gameplay. O 

termo é traduzido por jogabilidade. Fragoso (2017) discute a gameplay a partir dos modos de 

existência do lúdico dentro do jogo, contudo, neste texto propomos classificá-la também como um 

gênero audiovisual difundido por serviços de streamings de vídeo como o YouTube.  

Assim, observamos a gameplay a partir do produto narrativa disponibilizado em 

streaming, o qual tem crescido no gosto do público, tornando-se um fenômeno instigante por provocar 

mudanças de comportamento entre jogadores (players), a saber: se antes da popularização da 

gameplay, jogadores se reuniam para jogar em ambientes como os das lan-houses, hoje é comum que 

eles se reúnam também para assistir tais narrativas audiovisuais. 

 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, em que não se pretende realizar 

medições numéricas. A ação indagativa nesta abordagem se move de maneira dinâmica em ambos os 

sentidos: entre os fatos e sua interpretação, e é um processo mais “circular” no qual a sequência nem 

sempre é a mesma, ela varia de acordo com cada estudo específico.  

No estudo qualitativo, embora exista uma revisão inicial da literatura, esta pode ser 

complementada em qualquer etapa do estudo e apoiar desde a formulação do problema até a obtenção 

dos resultados. Inicialmente ocorre uma imersão no campo com o intuito de se sensibilizar com o 

ambiente onde o estudo será realizado, identificar informantes que contribuam com dados e guiem o 

pesquisador pelo local da pesquisa. A amostra, coleta e análise dos dados são fases realizadas 

praticamente de maneira simultânea. O presente estudo se realiza no contexto da streaming YouTube, 

plataforma de compartilhamento de vídeos e comentários por usuários e produtores.  
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Para fins deste texto, optou-se por analisar os canais de cinco produtores de conteúdo 

do YouTube.  São eles: o canal Coisa de Nerd possui 7.650.469 de inscritos; o Feromonas 3.300.502 

de inscritos; o canal brksEdu 6 229 734 de inscritos/subscritores; o canal do Monark 3.296.605 de 

inscritos e, por fim, o VenonExtreme possui 6.608.503 de inscritos. Os critérios de escolha desses 

canais se pautam pelas redes de relações de conteúdo que os cinco canais constroem entre si, 

configurando um caso típico a ser observado.  

A pesquisa apresenta desenhos narrativos exploratórios que se caracterizam por coletar 

dados sobre experiências inovadoras vivenciadas por indivíduos específicos visando descrevê-las e 

analisá-las. Entende-se que no caso da presente investigação, intervenções foram feitas uma vez que 

questões que não eram claras ou que não existiam são discutidas visando a reflexão. 

 

3 HUMANIDADES DIGITAIS 

 

O presente estudo se inicia destacando o ponto de intersecção entre a computação e o que pode 

ser considerado patrimônio cultural: as estruturas narrativas presentes na streaming de vídeo Youtube. 

Tomando como arcabouço tecnológico, tem-se a web 2.0, a geração de serviços e produtos que tem 

gerado uma revolução comportamental e não tecnológica, em que prevalece a participação e 

colaboração dos usuários no tocante ao uso das informações. 

Conforme Relva (2015), a interação social propicia o progresso, baseado em parâmetros da rede 

social, que se estabelecem por meio de cooperação e competição. Em pouco tempo a web 2.0 modificou 

a dinâmica da sociedade no que tange ao uso da Internet e na relação entre indivíduos mediante as trocas 

de informações. Além do consumo de informações, os usuários passaram a ser criadores de conteúdos 

(MOTA, 2009). Estes relatos se caracterizam como fenômenos estudados pelas Humanidades Digitais 

(HD), as quais englobam o ambiente digital e o conjunto das Ciências Humanas e Sociais.  

É possível ressaltar os compromissos epistemológicos da computação inserida nas 

humanidades: a tecnologia da informação como ferramental e não como objeto principal de estudo 

contribuindo com a tomada de decisões referentes a quais são os tipos legítimos de questões e objetos 

de estudo para o campo das Humanidades Digitais. Tais compromissos tiveram suas origens no século 

passado, especificamente década de 1940 quando o padre Roberto Busa (2004), conhecido como o 

precursor das Humanidades Digitais, durante a Segunda Guerra Mundial, procurou por máquinas para 
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a automação da análise linguística de textos escritos e as encontra em 1949, na IBM na cidade de Nova 

York (BUSA, 2004, p.17).  

Embora a informática utilizada no contexto do patrimônio cultural exista há cerca de 70 anos, é 

possível afirmar que ela se caracterizava por estabelecer comunicações unilaterais e pouco exploradas 

em aplicações comerciais. O campo das Humanidades Digitais, como é conhecido hoje, anteriormente 

passou por muitos nomes, incluindo “Informática Humanista”, “Informática Literária e Linguística” e 

o termo mais conhecido deles, “Computação de Humanidades”. Kirschenbaum (2010) afirma que em 

2006, o nome Humanidades Digitais (HD) passa a ser adotado pela área.  

Faz-se necessário realizar uma distinção entre as HD e a Computação de Humanidades, termo 

utilizado anteriormente como afirmam Nyhan e Flinn (2016). O principal objetivo da Computação de 

Humanidades foi trabalhar com textos. O grande volume de informações textuais foi utilizado em 

estudos literários basicamente trazendo problemáticas relacionadas à atribuição de autorias e análises 

estilísticas por meio de métodos quantitativos. As HD trazem inovações nas abordagens do objeto de 

estudo e técnicas de análises, incluindo as abordagens qualitativas além de trabalhar com diversos tipos 

e formatos de materiais informacionais em meio digital, quais sejam: vídeos, imagens, sons, simulações, 

animações, dentre outros. 

As HD não negam o passado. Apoiam-se, pelo contrário, no conjunto dos paradigmas, know-

how e conhecimentos próprios dessas disciplinas, mobilizando simultaneamente os instrumentos e as 

perspectivas singulares do mundo digital (Manifesto das Humanidades Digitais, 2018). Tal área designa 

uma "transdisciplinaridade", incorporando todos os métodos, sistemas e perspectivas heurísticas ligadas 

ao digital nos campos das humanidades e das ciências sociais. 

Dentro do arcabouço das HD, a criação de conhecimento por meio do ambiente digital 

proporciona a colaboração de diversas pessoas diante de algum conteúdo específico. Esta colaboração 

favorece o surgimento do que pode ser considerado com inteligência coletiva, tópico que será abordado 

no próximo item.  

 

4 INTELIGÊNCIA COLETIVA NO CIBERESPAÇO? 

Lévy (2015, p. 12) define a Internet como “símbolo do grande meio heterogêneo e 

transfronteiriço que aqui designamos como ciberespaço”. Argumentando sobre uma recém-nascida 
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cultura da rede, busca refletir sobre esse novo espaço considerando as potencialidades de projetos 

coletivos diversos, por isso, “a forma e o conteúdo do ciberespaço ainda são especialmente 

indeterminados” (LÉVY, 2005, p. 13). Na esteira dessa indeterminação, discute-o no sentido de forjar 

uma “visão positiva que poderia ajudar as políticas, as decisões e as práticas a se orientar no labirinto 

de um futuro ciberespaço” (LÉVY, 2005, p.13).        

De 1994, quando publica a primeira edição do livro, até os dias de hoje o ciberespaço se tornou 

presente. No entanto, continua como um labirinto de possibilidades. No ciberespaço somos nômades, 

argumenta. Não como antes, o nomadismo neste novo espaço não percorre um território geográfico, 

institucional ou estatal, mas “um espaço invisível de conhecimentos, saberes, potências de pensamento, 

em que brotam e se transformam qualidades do ser, maneiras de se constituir sociedade” (LÉVY, 2005, 

p. 15). No ciberespaço há espaço de reinvenção humana pela via da inteligência coletiva. 

Mas o que o autor compreende por inteligência coletiva? Uma vez que o ciberespaço carece de 

mapas capazes de nos guiar no labirinto das suas possibilidades, a inteligência coletiva se configura 

como a potência da invenção técnica, de sistemas de signos, de organização e regulação social para 

multiplicar experiências e vivências, negociando soluções diante dos problemas. Trata-se de uma 

inteligência capaz de nos orientar coletivamente neste labirinto e, ao mesmo tempo, nos reinventar 

enquanto espécie. É como se o ciberespaço possibilitasse que cada memória pudesse ser conectada, 

exigindo de nós a criação de uma linguagem que possibilite articulações umas às outras, bem como 

com a observação de cada indivíduo para construir a inteligência coletiva. 

Numa era de conhecimento, “quanto melhor os grupos humanos conseguem se constituir em 

coletivos inteligentes, em sujeitos cognitivos, abertos, capazes de iniciativa, de imaginação e de reação 

rápidas, melhor asseguram o seu sucesso” (LÉVY, 2005, p. 19). Por isso, o ciberespaço é também um 

espaço do saber, que, mesmo de modo utópico, pode organizar os laços sociais e a inteligência coletiva. 

Pensá-lo a partir da organização do laço social implica em relacioná-lo com o saber, pois “toda 

atividade, todo ato de comunicação, toda relação humana implica um aprendizado” de modo que ao nos 

perguntarmos “quem é o outro?” respondemos “é alguém que sabe” aquilo que não sei; assim “o outro 

não é mais um ser assustador, ameaçador: como eu, ele ignora bastante e domina alguns conhecimentos” 

(LÉVY, 2005, p. 27). 

Pedro Demo (2011, p.19) ao discorrer sobre “autorias cooperativas” destaca a liberdade de 

colaborar com o outro e liberdade de o outro colaborar também. Ainda afirma que o conteúdo é sempre 
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aberto e discutível assim como o que se comenta ou agrega. Segundo o autor, as autonomias se 

entrelaçam formando unidades de contrários polarizadas que permitem, ao mesmo tempo, contribuir e 

emular podendo dar certo ou não, por se tratarem de dinâmicas complexas e não lineares. 

Isso posto, a inteligência coletiva é “uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente 

valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” 

(DEMO, 2011, p. 29). Uma vez que o outro sabe alguma coisa, a inteligência coletiva ao se conectar 

por meio, por exemplo, do ciberespaço pode ser reorganizada em prol da riqueza humana.  

Com as tecnologias digitais de informação e comunicação, as interações humanas em tempo 

real podem produzir significações, interações entre conhecimentos e conhecedores. Para tanto, é preciso 

reconhecer as competências em sua diversidade, pois “na era do conhecimento, deixar de reconhecer o 

outro em sua inteligência é recusar-lhe sua verdadeira identidade social” (DEMO, 2011, p. 30), afinal 

cada um tem saberes e ignorâncias. 

Por fim, é preciso ressaltar que o termo coletivo também aqui não implica em sujeição do 

indivíduo. A noção de fusão individual em prol do todo não opera nos termos do autor, que propõe, ao 

contrário disso, um humanismo que altera os termos Socráticos “conhece-te a ti mesmo” para 

“aprendamos a nos conhecer para pensar juntos”, que implica em compreender a inteligência coletiva 

como um “processo de crescimento, de diferenciação e de retomada recíproca das singularidades” 

(DEMO, 2011, p. 32). 

Neste sentido, aprender a produzir audiovisual no contexto do ciberespaço implica em fazer 

parte da distribuição da inteligência coletiva conceituada pelo autor. Os grupos de produtores e fãs de 

conteúdos audiovisuais praticam a utopia de uma inteligência coletiva distribuída por toda a parte. 

Assim, enquanto conceito amplia-se consideravelmente quando pensado no ciberespaço, pois se antes 

era um grupo fechado de membros, agora abre-se a um coletivo de inteligências capaz de experimentar 

novas trocas entre sujeitos diversos, em uma multiplicidade de formatos, conteúdos, narrativas e 

produções audiovisuais inovadoras, ainda não inventados, distribuídos e recepcionados pelo público. 

 

5 INTELIGÊNCIA COLETIVA NAS STREAMINGS? 

 

Antes de observar as gameplays, faz-se necessário discutir como a política cultural do Youtube 

faz emergir, dentre tantas produções audiovisual, inovações narrativas. Não nos interessa aqui discorrer 
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sobre a história da criação do YouTube, pois Burgess e Green (2009) já o fizeram. São esses mesmos 

autores que classificam o YouTube como um site de cultura participativa. A expressão cultura 

participativa é uma apropriação da discussão de Jenkins (2009, p. 30) que, no contexto midiático atual, 

argumenta haver uma maior participação dos fãs nos produtos corporativos, de modo que “em vez de 

falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis separados, podemos agora 

considerá-los como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras”. 

Como apropriação, Burgess e Green (2009, p. 29) tratam a expressão em termos de questões 

políticas sobre a cultura popular, a cultura “das pessoas” “comuns”. Ao vincularem a investigação aos 

Estudos Culturais, argumentam que a cultura popular, na modernidade, ora é associada de modo 

pejorativo ao comércio de massa e a uma cultura do consumo, distinguindo-se da alta cultura, ora é 

atrelada à cultura doméstica, diferenciando-se tanto da alta cultura como da cultura de massa. Essa 

cultura doméstica seria vinculada à uma cultura folclórica, que, por sua vez, se vinculou à tecnocultura 

e ao individualismo norte-americano e emerge como ideologia DIY (Do it Yourself / Faça você mesmo). 

Os autores apontam que na década de 1990, a produção dos fãs de meios de comunicação de massa, 

como a televisão, é tratada como uma recuperação dessa cultura folclórica. 

“Estudos das culturas de fãs provaram que (algumas) audiências eram criativas, participando de 

campos legítimos da produção cultural em uma relação simbiótica (e, por vezes, instável) com a ‘grande 

mídia’”, sendo esta a se intitular “autora original dos textos, personagens e mundos ficcionais 

‘inventados’ pelos fãs para satisfação própria” (BURGESS & GREEN, 2009, p. 30-31). Vinculada aos 

estudos sobre a cultura dos fãs está a perspectiva de que a vida cotidiana é um espaço de resistência e, 

nesta direção, as suas práticas criativas são vinculadas à focos de resistência. 

Embora os autores afirmem que a cultura folclórica, nos termos citados, e a cultura de massa 

atualmente vivenciam um “revés participativo” (BURGESS & GREEN, 2009, p. 31), uma vez que a 

grande mídia passa a se interessar e a fazer uso das inovações narrativas dos fãs, que também convergem 

entre si. Afinal, “a criatividade cotidiana não é mais trivial ou estranhamente autêntica, mas sim ocupa 

uma posição-chave nas discussões dos mercados de produção de mídia” e, neste sentido, “o consumo 

não é mais visto como o ponto final na cadeia de produção e sim como um espaço dinâmico de 

inovação”, que inclui “as práticas dos consumidores de mídia ou audiências” (BURGESS & GREEN, 

2009, p.31). 
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Desse modo, afirmar que o YouTube é um site da participação implica em aceitar a convergência 

da cultura popular à cultura comercial, bem como da participação de fãs da grande mídia à criação de 

conteúdos cotidianos de resistência aos seus valores. Mas não se trata apenas disso. Como plataforma 

de conteúdo semiaberto (há uma política de restrições), as narrativas audiovisuais distribuídas pelo 

YouTube contemplam modelos híbridos de produção e uso de modo a possibilitar “relações cada vez 

mais complexas entre produtores e consumidores na criação de significado, valor e atuação” 

(BURGESS & GREEN, 2009, p. 33). 

É a partir dos desafios que esse modelo híbrido de produção, interação com os públicos e 

convergência com a grande mídia e outros meios, como as redes sociais, que as narrativas audiovisuais 

do YouTube são analisadas nesta pesquisa. Assim, a perspectiva dos Estudos Culturais ancora 

teoricamente a análise na medida em que concorda com a classificação do YouTube como um site cuja 

cultura é a da participação. Neste sentido, é preciso lembrar que o serviço de streaming de vídeos não 

é produtor deles, mas uma vitrine da produção tanto da grande mídia, quanto do seu fã, tanto do 

profissional, quanto do anônimo, tanto daquele que se forja como produtor, quanto daquele que já é.   

Além disso, há outro aspecto a ser considerado, o YouTube é criado no contexto da cibercultura 

onde o espaço para a inteligência coletiva se conecta de modo potente. Nesta direção, a perspectiva da 

participação torna ainda mais complexas as possibilidades de relação entre produtores audiovisuais e 

públicos. Enfim, é observando a dimensão desse desafio que serão discutidas a seguir as estruturas 

narrativas de gameplay. 

 

6 GAMEPLAY 

 

A partir de Fragoso (2017), temos que gameplay pode ser definida por jogabilidade, ou seja, 

trata-se do desempenho do jogador dentro do jogo. No entanto, nesta discussão, compreendemos a 

gameplay também como uma narrativa audiovisual distribuída em streaming de vídeo como, por 

exemplo, o YouTube. Nestes termos, a gameplay ganha outro sentido, ela se torna também um gênero 

do audiovisual criado no contexto do ciberespaço fundamentada no compartilhamento da jogabilidade, 

ou seja, do desempenho dos jogadores no exercício do jogo.  
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Cada um tem um saber que compartilhado pode interessar a outrem. Os tutoriais, popularizados 

na web, demonstram como a inteligência coletiva, nos termos de Pierre Lévy (2015), pode se constituir. 

A gameplay emerge a partir da noção de ensinar a outrem aquilo que se sabe bem, compartilhando tal 

saber, tal qual o fazem os tutoriais. Contudo a gameplay não é uma narrativa nova. Para se conceber a 

gameplay como gênero audiovisual, os gamers/ jogadores de jogos virtuais se inspiram na estratégia de 

revistas impressas e dirigidas ao público gamer, as quais contém dicas de jogos para construir o recorte 

narrativo da gameplay. Trata-se de uma adaptação de formatos e conteúdos para o audiovisual no 

YouTube.  

Neste sentido, a narrativa audiovisual de gênero gameplay, tal como a conhecemos, foi sendo 

criada ao mesmo tempo em que os jogadores se descobrem enquanto sujeitos produtores de conteúdo 

no YouTube. Gameplay é um gênero audiovisual criado no ciberespaço para plataformas de streaming 

de vídeo. É preciso destacar que o YouTube não é a única streaming de vídeo que transmite gameplay, 

a TwichTv, por exemplo, tem se especializado neste gênero audiovisual.  

Para analisarmos as narrativas audiovisuais de gênero gameplay, faz-se necessário compreender 

com Montaño (2012, p. 13) que "o audiovisual na web não é TV, nem vídeo, nem cinema". Mas no que 

isso implica? Para a autora,  

 

os vídeos, quando se trata do audiovisual da web, nunca estão sozinhos. Eles fazem parte de 

uma verdadeira rede junto a outros vídeos, comentários, links dentro e fora deles que remetem 

a outros vídeos, a outros canais. E isso tudo muda nossa maneira de ver e de tratar o audiovisual, 

nos conecta de novas formas com ele e o insere numa interface com o usuário que tem nas 

plataformas de compartilhamento de vídeo o principal território de enunciação e 

experimentação. (MONTAÑO, 2012, p. 64) 

 

Mas no que implica analisar o audiovisual na web a partir desta rede? Implica em analisá-lo não 

apenas observando sua narrativa, mas também a interface com a qual ela é compartilhada com o usuário. 

Neste sentido, observemos a figura 1.  
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Figura 1: Recorte de comentários de GOD OF WAR 2 #4 –  A Fúria dos Titãs! 

 

Fonte: Vídeo publicado a 09/01/2018, pelo canal BRKsEDU. 

 

Como uma gameplay, os gamers/ players/ jogadores escolhem jogos, a princípio de sua 

preferência, para simultaneamente jogá-los, comentando-os ou narrando. A partir da recepção do 

público em tais escolhas vão sendo incorporados os pedidos de fãs. Tais pedidos são feitos por meio de: 

a) comentários (vide figura 1), na interface localizado logo abaixo do próprio vídeo no YouTube, 

bastando o usuário se utilizar da barra de rolagem para lê-los; b) redes sociais que o gamer disponibiliza 

para se manter em diálogo com seus fãs. Tais redes sociais são parte da própria narrativa, em caracteres, 

mas também podem estar na descrição do canal, no topo, dentre outros. 

A estratégia de atender aos pedidos do público é, há tempos, utilizada pelos meios de 

comunicação de massa. Por exemplo, na história das rádios brasileiras pedidos de música, diálogo com 

os apresentadores e envio de recados para outros ouvintes fazem parte da estrutura da sua programação. 

Tal estratégia além de tornar a programação mais popular, constrói uma relação de proximidade entre 

o meio e seu público. 
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Nas gameplays, os pedidos podem vir no espaço dos comentários, os quais além de operar como 

fonte para conteúdos populares e estreitar a proximidade entre gamer e fãs, possui outras 

funcionalidades: a) medir o modo como cada vídeo tem sido recebido pelo público e b) servir como 

publicidade ao vídeo e, por consequência, ao canal. Quanto à medir a recepção da narrativa pelo público, 

por exemplo, os comentários da figura 1 representam apenas um pequeno recorte, pois em 24 horas de 

publicação da gameplay, a interação do público produz um quantitativo considerável de feedback 

interativo com ela: as 77.811 visualizações redundaram em 1.667 comentários, isto é, 2,14% do público 

que assistiu um trecho, a narrativa completa ou nem assistiu se sentiu estimulado a escrever algo para 

o gamer. 

Será que o gamer consegue acompanhar esse quantitativo de comentários sobre suas narrativas? 

No universo das celebridades da grande mídia, as cartas de fãs nem sempre são lidas pelos seus ídolos, 

mas aqueles cuidadosos com sua imagem possuem o apoio profissional de um relações públicas para 

ler, responder e ainda selecionar pistas que os ajudem a repensar sua imagem pública. Contudo, medir 

a reação do público está longe de ser apenas uma soma do percentual de resposta de comentários.  

Como pode ser visto na figura 1, que se trata de um pequeno recorte, houve um fã que solicitou 

carinhosamente que a narrativa tivesse o dobro do tempo; outro que gostou e, por isso, qualificou com 

um like (ferramenta útil aos vídeos no sistema de ranking do YouTube, implicando mais possibilidades 

da narrativa ser vista por outros); um que relata seu saudosismo pela escolha de um jogo antigo feita 

pelo gamer; outro que sugeriu um jogo também antigo para ser uma nova gameplay; e, por fim, um que 

deu dicas ao gamer sobre o próprio jogo. Para a produção de narrativas seguintes e para a manutenção 

do sucesso do canal, apenas nesse trecho já se nota uma diversidade potente para subsidiar os próximos 

conteúdos. 

Em relação aos comentários dos fãs, a publicidade ocorre uma vez que usuários costumam lê-

los antes e durante (logo que iniciam) a visualização do vídeo. Tal prática define se o vídeo será visto 

ou não até o final. Ainda vinculada aos comentários, as páginas de abertura costumam disponibilizar 

outras possibilidades de contato com os gamers, estreitando o feedback que pode ser rico para conteúdos 

das próximas gameplays. 

Voltando ao gênero narrativo, observa-se que a gameplay exige um esforço de extrema 

dificuldade por parte do gamer se traçarmos a seguinte comparação: imagine os comentadores de jogos 

de futebol narrando a partida e, ao mesmo tempo, jogando-a. Obviamente que os gamers (jogadores de 
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jogos digitais) não se cansam fisicamente, mas a exigência de uma ampla visão aliada à velocidade dos 

atos em um game é dificultada pela necessidade de comentar os passos que seu personagem assume 

dentro do jogo a fim de vencê-lo, superando os obstáculos. Desse modo, o gênero gameplay se estrutura 

narrativamente como um misto de dicas e macetes sobre os desafios dos jogos exigente, veloz e 

dinâmico, mas não apenas isso. 

Aos poucos, o gênero vai se apropriado dos comentários de jogos que assistimos pelo rádio ou 

pela televisão, como o futebol, basquete ou outra prática esportiva. Neste sentido, o valor instrutivo dos 

comentários ao mesmo tempo em que geram conhecimento sobre o jogo, suas regras, segredos e 

desafios, apresentam-no àqueles que não o conhecem. Lembrando da comparação com outras 

modalidades esportivas, tais comentários contribuem com o público ampliando seu conhecimento sobre 

tais modalidades, auxiliando na compreensão de como o jogo funciona. Com os jogos digitais isso 

igualmente ocorre. 

Apesar disso, a narração do gamer no gênero gameplay opera também um convite à experiência 

do jogo. Obviamente que tal contexto da visibilidade se configura como publicidade para o jogo, que 

será assinado ou comprado para ser jogado pelos públicos das narrativas. Neste sentido, os números de 

views / visualizações dos canais operam como poder de barganha entre os gamers e a indústria dos 

games.  

Embora os números de views / visualizações de cada um desses vídeos variam de acordo com o 

jogo (embora haja outras diretrizes que o YouTube propõe para ampliar a popularidade dos conteúdos), 

há o público que se inscreve ou subscreve no canal para receber notificações de cada vídeo postado e 

acompanhar as novidades narrativas. Só para citar alguns canais comentados pelos participantes dos 

grupos focais: o canal Coisa de Nerd possui 7.650.469 de inscritos; o Feromonas 3.300.502 de inscritos; 

o canal brksEdu 6 229 734 de inscritos/subscritores; o canal do Monark 3.296.605 de inscritos e, por 

fim, o VenonExtreme possui 6.608.503 de inscritos. 
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Figure 2: Minecraft: Venom e os Aventureiros - Multiplayer #1 - Construindo o Abrigo. 

Vídeo publicado a 17/04/2012, pelo canal VenonExtreme. 

  

A publicidade aparece no gênero também por meio de inserções comerciais dentro da gameplay. 

Na figura 2, tem-se uma gameplay publicada em 2012, que já explorava diversas possibilidades 

publicitárias em uma única narrativa. Por exemplo, na playlist da gameplay, observa-se tarjas amarelas 

(vide número 1). Em um vídeo de 16min7seg, tem-se 5 inserções publicitárias. Naturalmente, tais 

comerciais poder ser ignorados, pulados, porém somente após 5 segundos de sua visualização. Desse 

modo, observa-se que o fracionamento dos programas televisivos são uma referência para a publicidade 

do gênero. 

Além disso, a publicidade aparece em um quadro sobre a própria imagem (vide número 5), um 

pouco acima da playlist. Ainda podendo ser em um banner (vide número 2), à direita da gameplay, 

quando vista em visualização padrão. No modo teatro e tela inteira o banner publicitário fica abaixo e 

omitido, respectivamente. O conteúdo do próprio canal pode ser divulgado quando, no modo de 

visualização padrão, outras gameplays do canal são oferecidas ao público (vide número 3), podendo ser 

reproduzidas em modo automático.  
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A própria narrativa pode se valorizar junto ao público com balões que se assemelham aos usados 

em histórias em quadrinhos, no caso aqui observado (vide número 6), informando ao público que essa 

gameplay é “Favorito dos amigos”, podendo ser dos amigos que se reuniram em um modo de jogo 

chamado Multiplay para jogá-la, mas também dá margem a ser favorita dos amigos que seguem o canal. 

Por fim, essa narrativa divulga as gameplays dos outros gamers que jogaram junto o mesmo jogo, 

oferecendo ao público outro ponto de vista da mesma narrativa, mas ao mesmo tempo a publicidade 

dos seus canais.    

Ao optar por divulgar a narrativa nomeando a gameplay como a “Favorito dos amigos”, em um 

box publicitário em marca d'água (vide número 6), observamos a presença do grupodidatismo, ou seja, 

da prática de construir a narrativa audiovisual a partir do encontro entre gamers. Satler (2017) define 

grupodidatismo a partir de práticas que emergiram do encontro entre sujeitos, neste caso no ciberespaço, 

interessados em aprender e produzir uma narrativa audiovisual juntos.  

Nesta direção, o termo compreende desde as trocas de referências audiovisuais (filmes, séries, 

vídeos, etc.); às identificações da estrutura narrativa e as opções formais percebidas nelas; às 

interpretações geradas pelas personagens; à proposição, desenvolvimento e desfecho do argumento da 

trama; até a criação de processos e metodologias coletivas de produção audiovisual. 

Ressalta-se que essas práticas, algumas analíticas, outras processuais e metodológicas, tiveram 

como premissa o contexto do grupo para se forjarem, ou seja, só foram construídas enquanto tais a 

partir da existência do encontro entre sujeitos. Obviamente que elas podem ser realizadas por 

indivíduos, desempenhando suas funções aos moldes da produção audiovisual industrial, por exemplo, 

na qual há trocas entre roteiristas, diretores e diretores de arte, mas estas podem determinar mínimas 

alterações no resultado final, uma vez que é comprometido com um padrão narrativo.  

Neste sentido, o processo e as metodologias, no contexto industrial de produção, 

costumeiramente estão a serviço de uma narrativa palatável ao público, o que implica na adoção de 

estratégias-padrão para construí-la. Estas inovam timidamente, temendo o risco do estranhamento por 

parte da recepção. De modo diverso, o grupodidatismo destaca, em primeiro plano, a experiência do 

encontro entre sujeitos para dela emergir as trocas, as identificações, interpretações, etc. Embora se 

almeje um resultado audiovisual desta experiência, ela em si se justifica. 

Nesta gameplay, o grupodidatismo é uma estratégia que agrega valor em termos de público, de 

trocas de saberes sobre o jogo e de entretenimento. Uma vez que cada gamer se encontra para produzi-
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la (fazendo uso do modo Multiplay) em seu próprio canal, cada um traz para o encontro os seus fãs 

como potenciais consumidores da narrativa produzida em grupo. Assim, em termos de público, a mesma 

gameplay pode quadruplicar em termos de views/ visualizações.  

Observemos a gameplay da figura 2: além da narrativa disponível na tela, somos convidados a 

assistir a mesma aventura do ponto de vista dos outros três jogadores (vide número 4). A narrativa da 

tela ampliada, por exemplo, é a vista na perspectiva do gamer do canal VenomExtreme , que tem 

5.241.394 visualizações, com 154 mil "Gosto disso" e 4,9 mil "Não gosto disso".  

A mesma gameplay agora na visão de outro gamer, do canal JarvasGaming , que se encontrou 

no modo Multiplay para produzi-la, tem 749.330 visualizações, 18 mil "Gosto disso" e 1,3 mil "Não 

gosto disso". Na visão de outro gamer, que possui um canal de mesmo nome, a saber, Feromonas , tem 

1.237.259 visualizações, 42 mil "Gosto disso" e 408 "Não gosto disso". Por fim, na visão do gamer 

DrM4ster, do canal de mesmo nome, tem-se 421.583 visualizações, 12 mil "Gosto disso" e 160 "Não 

gosto disso".  

Então em termos de público, o grupodidatismo é uma estratégia que multiplicou as visualizações 

da gameplay por mais de dezoito vezes, indo de 421.583 para 7.649.566 visualizações. Além disso, a 

quantidade de curtidas, expressas pelo "Gosto disso", variou entre 12 a 226 mil, que configura também 

mais de 18 vezes. E o número de dislikes ou "Não gosto disso", variou entre 160 a 6,7 mil, isto é, 42 

vezes.  

O grupodidatismo, em termos de trocas de saberes sobre o jogo e de entretenimento, nesta 

gameplay é uma fusão destes dois aspectos, ou seja, ao mesmo tempo em que se joga, se ensina a jogar, 

do mesmo modo que se diverte com os amigos, os gamers entretém seus fãs. Voltando à comparação 

entre os comentários dos jogos televisionados e as gameplay, tem-se como ponto de convergência o 

ritmo frenético, o humor e a performance de cada comentador. Considerando que o comentador é 

também o gamer, alia-se a tais características a performance no jogo, isto é, a jogabilidade nos termos 

de Fragoso (2017) ou a capacidade de superar seus obstáculos e vencê-los. Assim, o gamer tem mais 

views quanto mais acelerado, bem-humorado e performático for em seus comentários e na jogabilidade 

do jogo que se propôs a jogar.   

É preciso considerar que muitos desses gamers gradativamente aperfeiçoaram a técnica de 

captação do áudio e do vídeo na medida em que aprimoraram suas competências narrativas, 

performáticas e jogabilidade. Assim, uma qualidade de imagem e áudio amadora é associada à gamers 
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que estão no início dos seus canais e, por consequência, a melhora técnica é narrada nos vídeos como 

sinônimo do seu crescimento e sucesso. Em termos de performance, quanto mais espontâneo o gamer 

se apresentar diante da câmera, mais autêntica e aceita será sua narrativa. Contudo, tal espontaneidade 

possui um protocolo expresso pelo linguajar urbano, cosmopolita e de classe média alta. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível observar a presença maciça de características das Humanidades Digitais no 

presente estudo uma vez que as análises de narrativas realizadas buscaram apresentar uma lista de 

frequência e consequentemente concluir comportamentos no YouTube, considerando o contexto das 

gameplay. O estudo demonstra ainda que, embora segundo Demo (2011, p.57) existam persistentes 

desigualdades de acesso, a socialidade observada rejeita a hierarquia favorecendo uma zona autônoma 

sempre aberta de comunicação e produção igualitária. 

As redes em torno de gameplay possuem como base uma contribuição, em geral prazerosa de 

dons livres além do sentimento de proximidade de interesses fortalecendo os laços e relações de 

confiança. Vemos cidadãos comuns se tornando referência, em uma determinada prática, neste caso 

os jogos, aperfeiçoando suas técnicas de produção e narração contribuindo para a produção de um 

conhecimento tácito, o qual é fortemente definido pela prática e informalidade, mas não menos 

importante do que o conhecimento formal, explícito.  

A partir do conceito de inteligência coletiva de Lévy (2005), cada um tem um saber que 

conectado pode interessar a outrem. Neste sentido, os gamers/ jogadores de jogos virtuais se inspiram 

na estratégia de revistas impressas e dirigidas ao público gamer, as quais contém dicas de jogos para 

construir o recorte narrativo da gameplay. Trata-se de uma adaptação de formatos e conteúdos para 

o audiovisual no YouTube. Neste sentido, a gameplay, tal como a conhecemos, foi sendo criada ao 

mesmo tempo em que os jogadores se descobrem enquanto sujeitos produtores de conteúdo no 

YouTube.  

Gameplay, portanto, além de jogabilidade, é um gênero audiovisual criado no ciberespaço 

para plataformas de streaming de vídeo. Fundamentada no compartilhamento da jogabilidade, a 

gameplay emerge no ciberespaço como uma narrativa audiovisual construída para o 

compartilhamento do próprio desempenho do jogador no jogo. Neste sentido, a gameplay é um gênero 
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audiovisual que emerge no ciberespaço a partir do desejo de participar da construção de uma 

inteligência coletiva, que aqui dialoga com o conceito de grupodidatismo, um método coletivo que 

conjuga o saber jogar e produzir narrativas sobre jogos que conjugam o aprendizado e o 

entretenimento, inovando em termos de gênero audiovisual.   

Na análise, o grupodidatismo se expressa, além da produção conjunta com gamers de outros 

canais, na opinião do público registrada nos comentários e nas curtidas das gameplays. Observa-se, 

por exemplo, o quanto é importante para os canais esta avaliação do público sobre suas narrativas 

audiovisuais, afina com ela, podem obter privilégios junto ao YouTube. Embora tenhamos que discutir 

este aspecto em outro momento, temos que mais vale a interação entre o canal e os seus fãs, pois é 

desta interação que emerge o grupodidatismo, ou seja, novos saberes para os youtubers e pistas sobre 

inovações narrativas que, ao serem produzidas, agradarão aos fãs. Neste aspecto, nota-se que o 

grupodidatismo no ciberespaço é responsável por inovações em termos de gênero e formatos 

audiovisuais. 

 

GAMEPLAY: THE INNOVATION OF AN AUDIOVISUAL GENRE 

 

ABSTRACT  

 

Presents a Youtube clipping as a video streaming platform to observe innovations in audio-visual 

narratives. It has as hypothesis the premise that if, on one hand, the streaming service as it is 

configured stimulates narrative innovation because of its heterogeneity and creative multiplicity, on 

the other, it is noticeable, after more than a decade of its creation, its convergence with television 

narratives so that these constitute as strategic anchors to those in several senses. It is considered that 

the study is part of the Digital Humanities practice communities. In this context, we present the 

concepts of Collective Intelligence in Cyberspace and group based on practices that emerged from 

the encounter between subjects. It has as a subject of research the gamers, as the authors of the 

channels on Youtube are called that combine the pleasure of the electronic games to the provision of 

a service of tutorial and that gradually becomes entertainment, in order to create audiovisual 

narratives that, simultaneously, teach play and entertain your audience. From their narrative strategy, 

gameplay have become an exciting phenomenon for provoking behavioral changes among players, 

who now gather to watch audiovisual narratives. The study concludes that the observed sociality 

rejects the hierarchy favoring an autonomous zone always open to egalitarian communication and 

production. The networks around gameplay are based on a generally pleasurable contribution of free 

gifts beyond the feeling of closeness of interests strengthening ties and relationships of trust. Common 

citizens are observed in a given practice, in this case games, perfecting their production techniques 

and narration contributing to the production of tacit knowledge, which is strongly defined by practice 

and informality, but not less important than formal, explicit knowledge. 

 

Keywords: Youtube. Gameplay. Players. Audiovisual genre. Innovation. 
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POR UMA NOÇÃO DE TRANSPARÊNCIA: EM BUSCA DO REALISMO 

FOTOGRÁFICO DOS ANOS 1920 

 

Douglas Feitosa Romão1 

 

RESUMO  

Com esta exposição objetivamos, por meio de pesquisa bibliográfica, refletir acerca do 

Realismo na fotografia e como este teria se relacionado historicamente com uma certa legitimação de 

um aspecto documental da fotografia entendido como “transparente”. Delineamos algumas noções 

sobre a função da fotografia a partir de Charles Baudelaire como a apropriação da fotografia enquanto 

instrumento de representação deslocando-a do campo das artes e validando um certo caráter 

epistêmico que lhe seria intrínseco. Deste modo esperamos refletir sobre alguns processos culturais e 

regimes de visualidade do início dos anos 1920 como desdobramentos desta interpretação da 

fotografia centrada na máquina. Em particular analisamos a recepção do argumento realista na 

Alemanha da República de Weimar pela Nova Objetividade, na versão de Albert Renger-Patzsch, 

cujo fazer fotográfico costuma ser compreendido como elemento constituinte da modernização da 

fotografia de imprensa e publicitária. Refletir sobre uma noção de transparência parece-nos auxiliar 

a compreender a retomada de interpretação realista do mundo, sobretudo após a Grande Guerra e a 

desconfiança acerca dos administradores da informação: o estado e corporações com interesse 

comercial. Neste trabalho vemos o realismo como um conceito multifacetado que, a depender de sua 

compreensão, apresenta visões de mundo contrastantes e estetizadas. Parece-nos revelar como uma 

determinada sociedade e periodização histórica representaram a si mesmas com seus regimes próprios 

de visualidade. Desse modo, pensamos que a autonomização da fotografia em relação ao pictórico 

pode ter ao mesmo tempo caracterizado uma modernidade fotográfica operando uma relação mais 

poética com as imagens fotográficas.  

 

Palavras-chave: Transparência. Modernidade. Fotografia. Revista Ilustrada. Realismo.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como base nossa dissertação de mestrado defendida em 2017 no 

PPGCOM da UFF, intitulada Estética da Transparência – As Origens do Fotojornalismo Moderno 

na República de Weimar: 1925-1933. O objeto central de nossa dissertação foram as origens do 

fotojornalismo moderno na Alemanha, entre os anos de 1925 e 1933. Segundo nossa proposta, 

verificaríamos revistas ilustradas populares, como Berlliner Illustrirte Zeitung, e de sua crítica 

contemporânea, buscando compreender se seria possível entendê-las segundo uma noção de “estética 

                                                           
1 Doutorando e Mestre em Comunicação do PPGCOM da UFF, Niterói, RJ. Bacharel em Filosofia pela USP, São Paulo, 

SP. Bolsista CAPES, e-mail: romao.doug@gmail.com. 
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da transparência” e modernidade estética a ser delineada ao longo da pesquisa, configurando algumas 

consequências como a autonomização da fotografia de imprensa como fotojornalismo.  

Para que chegássemos na pesquisa empírica, delineamos algumas noções sobre o moderno 

e modernidade, na expectativa de compreendermos alguns dos processos culturais e regimes de 

visualidade do início dos anos 1920 como seus desdobramentos.  Então, partimos de uma breve 

revisão etimológica sobre os termos moderno e modernidade tendo em vista compreender algumas 

de suas propostas e consequências sobre a organização da modernidade sob a qual o fotojornalismo 

"weimariano", no campo da cultura visual, teria se dado como uma experiência já avançada de um 

debate dado desde o século XIX e que teria seguido no início do século XX. 

 

2 UMA NOÇÃO DE MODERNIDADE A PARTIR DE CHARLES BAUDELAIRE 

 

Chegamos, assim, à noção de modernidade auferida a algumas reflexões de Charles 

Baudelaire para se pensar uma modernidade estética e com ela a fotografia. Trata-se neste momento 

o que o poeta e crítico tomava como questionamento acerca da permanência do conceito 

transcendental de Belo em proveito do caráter transitório cujos valores seriam a mudança e a 

novidade. Para o poeta, a Modernidade seria marcada pela busca poética incessante pelo transitório, 

o efêmero, o contingente, o histórico, que seriam metade do processo do qual após ser encontrado 

teria seu espaço na outra metade imutável e eterna. Em Baudelaire, as experiências histórica e estética 

coincidiriam, a vida moderna na natureza dupla do Belo se daria na vida cotidiana histórica com seus 

eventos políticos revelando-se para o Entendimento. Se a experiência da história após a revolução 

francesa em 1789 teria levado a uma aceleração de si mesma sendo um marco temporal para os 

Romantismos, como diz Stendhal sendo moderno porque romântico, posteriormente, em toda a 

Europa ocidental em seus processos de industrialização, urbanização e generalização de uma 

economia baseada no mercado, chegou ao ponto de que a modernidade em vias de se instaurar, mais 

que se contrapor a um outro período, estaria sempre se separando de si mesma: moderno porque 

moderno. 

Com a valorização da imaginação como governo do artificial produzido pela alma humana 

em detrimento da natureza, Baudelaire confronta a atribuição corrente da arte imitar a natureza, sob 
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os desígnios do Naturalismo e um Realismo incipiente, e a valorização crescente de uma certa 

fotografia que refletia o desejo de um público burguês em obter como arte uma cópia perfeita do 

mundo visível. Apesar de o poeta ver lugar para a fotografia como moderna, sua legitimação seria 

dada no território do documento e não das artes. Assim, a partir da crítica de Charles Baudelaire em 

Le public moderne et la photographie (1859) onde opõe-se ao uso artístico da fotografia em defesa 

da arte pictórica, poderíamos obter uma certa compreensão de Realismo e transparência fotográfica 

ao reservar um lugar de atuação da fotografia nos “arquivos da memória”. Como se a “máquina” 

traísse a imaginação e certo progresso industrial fomentasse a “estupidez da massa”, que veria arte 

na imagem fiel à natureza - mesmo que não passasse pelo gênio do artista -, mas não subtraísse a 

realidade no cálculo racional. A fotografia poderia se ocupar de coisas transitórias, mas apenas 

daquilo que necessitava ser arquivado e documentado, pois a reprodutibilidade técnica a seu ver 

reduziria o âmbito da imaginação. 

Após os fracassos das revoluções ou primaveras de 1848 Baudelaire teria procedido a uma 

revisão do conceito de modernidade desprezando o mundo burguês, fazendo o “novo” ser tomado por 

substituto ironicamente ideal e ideológico da revolução que não ocorreu. Dessa maneira teria aberto 

caminho para os Modernismos e suas vanguardas históricas, além de dispor privilégio da linguagem 

não para imitar e representar a realidade, mas transfigurá-la. Este período da modernidade constatado 

por Baudelaire, terminaria em crise com a própria linguagem tendo sido fetichizada. 

 

3 UMA NOÇÃO DE TRANSPARÊNCIA EM MEIO AO REALISMO 

 

Quando chegamos no início do século XX as vanguardas modernistas já são vistas 

criticamente como opostas a um realismo superado no século XIX e representantes dos valores de 

modernidade. Contudo, após a Primeira Guerra há uma certa volta ao estilo realista e à figuração 

como forma de buscar o experimentado, o verdadeiro, o objetivo, depois de muitos dos valores social 

e culturalmente aceitos terem sido contestados pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial e mesmo 

nas artes, após reações contra a instituição arte como a colocada pelo Dadaísmo. Por um lado, esse 

caminho “realista” se consolida na União Soviética, após as definições de um realismo socialista se 

tornarem oficiais no final dos anos 1920, e por outro lado surge um debate sobre o realismo na 

República de Weimar que costuma polarizar-se na oposição à vanguarda expressionista pela 
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tendência realista assim chamada Neue Sachlichkeit (Nova Objetividade). Quando nos afastamos da 

definição mimético-ilusionista do realismo penso se não poderia haver mais uma relação dialética 

com as vanguardas na definição de Modernidade que uma oposição absoluta, haja vista muitos dos 

pintores e fotógrafos viam suas referências em temas semelhantes no filme moderno, no jornalismo, 

nas artes aplicadas, da indústria e da propaganda, inclusive com aproximações de críticas sociais, 

apesar de seus caminhos distintos. 

Se tomássemos a experiência da fotografia enquanto informação, seria necessário crer que 

haveria um valor epistêmico que orientasse a imagem fotográfica mantendo uma fidedignidade à 

natureza. A fotografia pareceria ser uma representação da natureza em si como uma forma não 

mediada da realidade. O meio poderia, então, ser considerado transparente. Considerando-se que se 

origina do latim médio no século XIII, como um meio que deixa passar a luz e que deixa ver objetos 

com nitidez, transparência – transparens, trans- 'através de' + parēre 'aparecer' – não teve seu sentido 

tão modificado. Significa nos dias atuais permitir o acesso de algo através de um meio que não apenas 

não o oculte, mas o torne evidente. Parece-nos, então, que esta característica de transparência seria 

motivo de especulação na história da fotografia, como elemento fundamental para sua interpretação 

realista. Sobretudo por conta do dispositivo fotográfico, cuja máquina seria isenta da ação humana 

garantindo uma certa contiguidade entre o assunto e sua fotografia. 

Parece ser na fotografia que as expectativas de se compreender a vida moderna numa cultura 

visual crescente se deu de maneira cada vez mais disseminada. 

 

4 REFERÊNCIAS NA ARTE PARA A MODERNIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA DE 

IMPRENSA 

 

Verificamos assim as relações entre a fotografia e o campo artístico para conhecer as 

implicações estéticas sobre a fotografia de imprensa e suas condições de modernização na Alemanha 

no final dos anos 1920. Pensamos a República de Weimar como espaço democrático de rearticulação 

política, econômica e social, no qual a fotografia teria sido articulada pelo campo artístico, mas para 

além dele, como a da Neues Sehen (Nova Visão), por Lászlo Moholy-Nagy, e da Neue Sachlichkeit 

(Nova Objetividade), por Albert Renger-Patzsch. 
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Figura 6 - Robert Senneck (Fotografo) – Feira Internacional Dadá 

 

Fonte: extraído de Almanaque Dadá 

 

A primeira estaria no contexto das vanguardas, do construtivismo e dadaísmo, com o uso da 

montagem como reconfiguração da relação da arte com a realidade (figura 1), mas levada adiante 

pela pratica de fotomontagem como de John Heartfield (Figuras 2 e 3) em capas da revista ilustrada 

Arbeiter Illustrierte Zeitung como maneira de clarificar a posição do homem no mundo das coisas. A 

Nova Visão é marcada sobretudo pela experimentação, com vocabulário próprio devido ao uso de 

fotogramas e o typophoto, buscando alterar a maneira como se observava, criando novas relações 

sensórias com o mundo permitindo estender o olhar do homem ocidental. Para Lászlo Moholy-Nagy 

não haveria nada mais surpreendente que as séries fotográficas devido ao que via como natural de 

uma sequência orgânica, uma culminação lógica da fotografia, cujos preceitos da estética pictórica 

não se aplicavam, a sucessão seria uma arma potente para revolucionar os sentidos. Seu ápice se deu 

entre os anos 1928 e 1929, quando a fotografia havia se tornado muito popular e tendo como marcação 

temporal uma grande exposição chamada Film und Foto em Stuttgart em 1929. 
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Figura 2 - John Heartfield (fotomontador) 

– Der Sinn des Hitlergrusses 

 

fonte: Arbeiter Illustrierte Zeitung, N42 16/10/1932 

Figura 3 - John Heartfield 

(fotomontador) - Metamorphose 

 

fonte: Arbeiter Illsutrirte Zeitung, N33 

16/08/1934 

 

A segunda, Neue Sachlichkeit – Nova Objetividade, para ser compreendida, faço uma 

discussão acerca de sua polissemia, devido a Sachlichkeit poder levar a caminhos diferentes 

dependendo de como a elegemos como possibilidade de leitura da realidade. Ela foi uma tendência 

da cultura visual, iniciada em debates em torno de uma exposição de mesmo nome em Mannhein, 

que influenciou a literatura e a produção de reportagens, que marcou sobretudo as classes médias da 

Alemanha. Associando um comportamento de sobriedade ou frieza, existiu durante o período de 

estabilidade econômica que vai de 1925 a 1929, (Figuras 4 e 5) 
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Figura 4 - George Grosz (pintor) - Die 

Stützen der Gesellschaft (1926) 

 

Fonte: Nationalgalerie Berlin 

Figura 5 - George Grosz (pintor) - 

Kürfurstendamm (1925) 

 

Fonte: Museo Thyssen-Bornemisza 

 sendo caracterizada sobretudo na fotografia por uma racionalização da imagem pelo uso do foco 

preciso, da nitidez, de uma certa fascinação por aspectos estéticos da tecnologia moderna, muitas 

vezes associado à feitura da publicidade. No final da década quando a Nova Visão começa a perder 

o fôlego, o entusiasmo pela tecnologia que tinha suportado a utopia de uma renovação da visão deu 

lugar a uma certa desilusão. Isso não teria implicado uma rejeição pura à câmera, mas um retorno ao 

objeto, à materialidade do mundo, (figura 6) abrindo espaço para que a produção artística de 

fotógrafos que rejeitavam a experimentação de ateliê como Albert Renger-Patzsch se tornasse 

hegemônica.  



 

541 
 

Figura 6 - Die Gabel 

 

Fonte: Uhu, p. 36,  04/1928 

 

Parece ter sido essa a retomada “realista”, por assim dizer, da Nova Objetividade de Albert 

Renger-Patzsch nos anos 1920. Em afinação com a teoria da Sachlichkeit (Objetividade) no campo 

artístico, a fotografia alemã pressupunha ser capaz de demonstrar a significância estrutural dos 

objetos que isolava. Assim, num argumento circular sobre a ordem interna do objeto, ela teria 

objetificado o processo de produção da imagem, tendo por consequência a retirada do elemento 

subjetivo da fotografia, isto é, supostamente permanecendo apenas o real. 

 

5 DISCUSSÕES POSSÍVEIS SOBRE O REALISMO FOTOGRÁFICO NOS ANOS 1920 

 

Esta tentativa de abordar a fotografia como um instrumento para descobrir o objeto puro 

poderia nos auxiliar a refletir sobre a retomada realista. A produção fotográfica, por exemplo em 
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reportagens, teria passado a concorrer fortemente com a narrativa textual sob a forma visual, como 

se fosse mais verossímil.  

Essa maneira de produzir fotografia teria criado, segundo Herbert Molderings (1977, p. 83, 

tradução nossa), a “verdadeira natureza-morta do século vinte: expressão pictórica do fetichismo da 

mercadoria.”. Como consequência, criando o que se chamou transfiguração estética (Verklärung) por 

Bertolt Brecht e Walter Benjamin. Para este, no texto “O autor como produtor” (1934) o ímpeto 

excepcional da fotografia deve-se à sua técnica de publicação, no caso mencionando-se a imprensa 

ilustrada (BENJAMIN, 2008). Benjamin compara a força revolucionária do dadaísmo na capacidade 

de submeter a arte à prova de sua autenticidade, já que suas naturezas-mortas eram feitas com 

elementos do cotidiano associados a elementos pictóricos que, quando mostradas ao público faziam 

a moldura explodir o tempo (BENJAMIN, 2008). Porém, com a modernização da fotografia, esta 

tornou-se cada vez mais matizada e já não poderia mais fotografar “cortiços ou montes de lixo” sem 

transfigurá-lo, restando apenas dizer “o mundo é belo”, em alusão ao livro Die welt ist schön de 

Renger-Patzsch publicado em 1928. Para o filósofo, interpretar o fotolivro de Renger-Patzsch seria 

obter a representação do apogeu da Nova Objetividade. Isto é, na leitura benjaminiana, a obtenção de 

uma prática que conseguiu transformar a miséria em objeto de fruição, pois teria captado o mundo 

segundo a moda, alimentando as massas e abastecendo a indústria da comunicação sem modificá-la. 

Assim ocorrendo, pois seria inevitável atribuir um valor estético, mesmo que ela não fosse artística. 

Por isso mesmo, fotógrafos como Renger-Patzsch, que seguiam os preceitos da Nova 

Objetividade, estavam de tal modo interessados nas qualidades estruturais e de uma certa 

objetificação técnica que teriam sido responsáveis pela criação da fotografia publicitária. Este tipo de 

fotografia, apesar de seu caráter comercial, ao ver de Renger-Patzsch teria qualidade estética do 

mesmo modo que uma obra de arte. Essa qualidade fotográfica seria o realismo e a fidelidade de 

reprodução. Sem se preocupar em concorrer com a arte pictórica para sua legitimação, o fotógrafo 

alemão afirmava que as artes deveriam ser abandonadas aos artistas, pois o esforço de criar imagens 

pela qualidade fotográfica, sem alterações, revelava uma natureza que não seria pobre ao ponto de 

necessitar aperfeiçoamento, como faziam os pictorialistas. Colocava, então, o fotógrafo 

completamente consciente de um certo fazer. 
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Figura 7 - Albert Renger-Patzsch (fotógrafo): 

Hände“ 

 

Fonte: Die Welt ist Schön, p. 100, 1928. 

Figura 8 - Propaganda de Die Welt ist 

Schön de Albert Renger-Patzsch 

 

Fonte: Uhu 

 

  

Como suas técnicas enfocavam uma certa superficialidade da realidade, (Figura 7 e 8) críticos 

como Walter Benjamin e Bertolt Brecht a relacionaram mais a um fetiche mercadoria e alienação das 

relações capital-trabalho, pois estas relações não seriam visíveis na mera reprodução fotográfica, 

devendo para o conhecimento do mundo adicionar uma legenda ou produzir uma montagem que 

transparecesse a realidade fugidia no capitalismo. Mas esses fotógrafos objetivavam descobrir o puro 

objeto, supostamente apresentando de maneira transparente a realidade tal qual apareceria diante da 

câmera, possibilitando ao observador seu escrutínio. Desse modo, essas fotografias quando 

publicadas em revistas ilustradas (Figuras 9 e 10) pareciam deixar de ser ilustrações, apontando novos 

limites no campo da objetividade para o jornalismo. 
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Figura 9 – Eine neue Kunstler Gilde 

 

Fonte: Uhu, p. 34 - 10/1929 

Figura 10 – Eine neue Kunstler Gilde 

 

Fonte: Uhu, p. 35 - 10/1929 

 

Cabe ressaltar que a fotografia de nenhum modo teria sido limitada exclusivamente a ilustrar 

textos, o que teria ocorrido é que com a emergência de novas formas mais ambiciosas em replicar as 

funções e efeitos da língua escrita tradicional, um salto de como se compreendia a relação entre texto 

e imagem teria ocorrido na esfera cultural da República de Weimar. Associado a isso, quando o 

jornalismo na República de Weimar passa a experimentar diversas formas de se utilizar a fotografia 

em revistas ilustradas para atrair mais leitores parece ter havido uma atenção editorial ao fato de as 

imagens estarem adquirindo valor informacional. Talvez nem tanto de maneira isolada, mas dentro 

de uma organização visual que toma forma em um complexo: de foto-livros, revistas ilustradas, 

cinemas, incentivo à fotografia amadora em massa e por consequência a catalogação da vida privada 

em imagens. 

Por isso reflitimos, por fim, sobre a modernização da fotografia de imprensa na República 

de Weimar a partir das revistas ilustradas como Berlliner Illustrirte Zeitung que compunham um 

universo de mais de 6000 publicações.  Parece surgir uma condição de experiência estética que a 
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nosso ver poderia ser o desdobramento daquilo que teria sido percebida já em Charles Baudelaire. O 

editor de Berliner, Kurt Korff, sugere a necessidade de modificações editoriais para atender um novo 

público leitor/observador que teria novos hábitos baseados em noções como a efemeridade, 

imediatismo, precisão, organização, ordem serial de imagens em relações associativas ao material 

textual, que teriam introduzido um novo modo de visualidade próprio ao contexto de Weimar: um 

modo de experienciar a vida “através do olho”, sobretudo nos grandes centros urbanos. Mais do que 

produzir imagens de um mundo em constante mudança parecia ser necessário re-produzir o mundo 

em imagens, principalmente através de séries.  

Apesar de alguns autores como Olivier Lugon (2011) observarem que as séries fotográficas 

almejavam mais um reagrupamento de imagem, num sentido de estandardização da série apresentada, 

que propriamente contar uma história, percebemos que esse potencial narrativo começa a ser sugerido 

por volta de 1928, ainda que, de fato, parece ter sido amadurecido posteriormente na França, EUA 

ou Inglaterra. Os estilos fotográficos variavam bastante, sobretudo as maneiras de se fazer fotografias 

de Erich Salomon e Felix H. Man que podem ser consideradas um salto na produção fotojornalística 

para uma caracterização considerada moderna - ao ponto de autores como Gisèle Freund (2006) os 

considerarem responsáveis diretos pela modernização do fotojornalismo alemão. 

Erich Salomon ficou conhecido como fotógrafo que produzia um estilo cândido de 

fotografia. Neste contexto, considera-se que o fotógrafo seria um dos precursores da modernidade 

fotojornalistica ao conseguir publicar, no início de sua carreira, uma série fotográfica singular do 

“julgamento Krantz”, que ficou famoso na época por se tratar de uma escandalosa relação de amor 

entre adolescentes que fizeram um “clube do suicídio”, publicada em Berliner Illustrirte Zeitung em 

19 de fevereiro de 1928 (Figuras 11 e 12). 
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Figura 11 -Die Steglitzer Jugendtragödie 

 

Fonte: Berliner Illustrirte Zeitung, 

12/02/1929 

Figura 12 - Erich Salomon (fotógrafo) – 

Sequência superior 

 

Fonte: Berliner Illustrirte Zeitung, 

19/02/1929 

 

 Levando-se em consideração que na Alemanha de então era proibido tirar fotos em 

tribunais, o fotógrafo teria personificado a agilidade e o senso de oportunidade. Como podemos ver, 

a notícia da semana anterior tentava ilustrar o fato com o retrato de seus personagens, centralizando 

uma imagem maior da garota que parecia ser a motivação do crime. Quando Salomon publica sua 

sequência, utilizando-se de sua liberdade de acesso ao tribunal, eleva a função da fotografia de 

imprensa. Pois como advogado frequentava os círculos da elite weimariana, de modo que além de 

informar um acontecimento ele apresenta a imagem de um ambiente que as massas não tinham acesso. 

No caso do tribunal, o conhecimento se dava a partir de desenhos e relatos escritos - ou na situação 

de réus. Sua personalidade fazia dele alguém que não causava incômodo, sobretudo por utilizar um 

tipo de câmera “compacta” da marca Ernemann “Ermanox” –este tipo de câmera era visto com muita 

suspeita por fotógrafos profissionais que muitas vezes ainda utilizavam câmeras de chapa, exigindo 
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tempo de ajustes e certamente tendo a presença percebida -, e geralmente sua fotografia de “surpresa” 

era tratada sem muita atenção. 

Até a consolidação da profissão, e mesmo depois, as condições de trabalho dos fotógrafos 

eram precárias, do ponto de vista das contratações e direitos trabalhistas. Neste quadro, Simon 

Guttman funda a agência fotográfica Dephot, com fotógrafos independentes em 1928, que seria a 

precursora de importantes agências como Black Star e Magnum. Nela entra em 1929 Felix H. Man 

que teve fotografias selecionadas por Berliner Illustrirte Zeitung, mas se torna reconhecido 

mundialmente com a série fotográfica “Mussolini no trabalho” publicada na Münchner Illustrierte 

Presse.  

 

Figura 13 – Felix H. Man-Dephot (fotógrafo), Kurt Kornicker (texto): Mussolini bei der 

Arbeit 

 

Fonte: Münchner Illustrierte Presse, 31/03/1931 
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Publicada em 1931, à época dirigida por Stefan Lorant, o fotógrafo teria sido escolhido 

diretamente por Mussolini. Sua escolha deveu-se ao fato de Man circular pelas altas eferas de poder 

da Europa e ter inúmeras fotografias de estilo cândido reconhecidas nas revistas mais importantes da 

Alemanha. A série fotográfica foi composta de seis fotografias que transmitem um fluxo temporal 

objetivando narrar um dia de trabalho do Duce. Contudo, o mesmo produto de orgulho que fez de 

Münchner Illustrierte Presse e Man serem os primeiros a reportarem o ditador tão proximamente, por 

consequência produziu um caráter humanizado de Mussolini, como um homem do povo 

(MAGILOW, 2012).  

Sua forma de produzir séries fotográficas foi importante para consolidar, junto de outros 

fotógrafos que produziam foto-ensaios, uma nova maneira de narrar através das imagens. Esta 

maneira de narrar, próprio da fotorreportagem, era um dos pontos exigidos por Lorant. Preocupado 

com a objetividade e fidedignidade dos fatos, além da forma e novidade fotográfica, exigia de todas 

as produções a mínima interferência (FREUND, 2006), correspondendo no fotojornalismo moderno 

o que ainda se almejava no jornalismo escrito, apesar deste já estar cada vez mais distante das 

idealizações de objetividade. Isso teria ocorrido sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, quando 

se percebeu o controle sobre as informações pelos Estados, na forma da relações públicas e suas 

publicações sem rigor de tratamento (SCHUDSON, 2010). Felix H. Man ainda continuaria sua 

carreira depois de Weimar, tendo emigrado para a Inglaterra em meados dos anos 1930. A primeira 

edição da versão moderna do fotojornalismo britânico Picture Post teria em quase sua integralidade 

fotografias tiradas por Man em 1938. 

Quando se pesquisa o sucesso das revistas ilustradas alemãs parece ser impensável, como 

diz Hanno Hardt (1989), não levar em consideração as agências fotográficas, principalmente Dephot 

e Weltrundschau. Todas as semanas elas assistiam Korff e Lorant a publicar as imagens mais 

impactantes. A estratégia de ambas teria superado apenas enviar fotografias. Reclamava-se muito em 

revistas ilustradas que os fotógrafos enviavam produtos de pouca relevância informativa, visual, 

composições repetidas, até mesmo baixa qualidade estética. Com as agências, passaram a enviar 

sequências fotográficas de potenciais histórias, além de enviar repórteres junto dos fotógrafos para 

produzem uma reportagem mais consistente (HARDT, 1989; 1996).  

Devido a toda a dimensão e complexidade que tomou essa parte da imprensa alemã, muito 

se questiona sobre suas ações para barrar Hitler de alcançar o poder. Se por um lado uma militância 
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da esquerda radical criticava a falta de crítica política e das forças econômicas que dominaram a 

Alemanha, por outro lado o senso liberal das revistas ilustradas – principalmente as de Berlim e 

Munique - produzia uma retórica de imparcialidade que apenas teria funcionado para sustentar a 

expansão e apelo econômico das revistas. As casas editorias como de Ullstein não teriam 

comprometimento social e sequer algum engajamento político; elas teriam evitado os confrontos com 

forças sociais majoritárias e antidemocráticas. Consequentemente, como revistas de consumo 

massivo e altamente influentes na cultura visual, ajudaram a rejeitar uma realidade política de ameaça 

reproduzindo Kultur (generalidades alemãs associadas à tradição) e progressos tecnológicos, ao invés 

de proporem ser uma extensão da cobertura de notícias sobre os processos sociais que naquele 

momento atingiam a Alemanha. 

De tal maneira, nos diz Hanno Hardt (1989, p. 20, tradução nossa), “o Fotojornalismo em 

Weimar é um exemplo da ideologia na prática, e a produção de revistas ilustradas como BIZ e MIP 

refletiram a hegemonia de ideias conservadoras”. Durante desse período, os editores aperfeiçoaram 

o modo como fascinavam os leitores, com capas cada vez mais elaboradas e séries mais impactantes, 

além das publicidades que mantinham a sensação de estabilidade através das imagens fotográficas, 

apesar do desastre econômico e social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo permitiu verificar que o amadurecimento da fotografia de imprensa alemã atendia 

uma conformação de lucratividade e demanda do público leitor alemão por fatos, reforçando uma 

certa ideologia profissional de objetividade e imparcialidade que parecia reforçar uma noção de 

estética transparente que se fiava apenas na superficialidade da realidade. Esta mesma condição ao 

final da República de Weimar fez resultar em publicações supostamente apolíticas, mas que na 

verdade seguiam a ideologia de uma elite liberal em decadência ao invés de expor as forças 

antidemocráticas que ascendiam ao poder. 

Deste modo, refletir sobre uma noção de transparência parece-nos auxiliar a compreender 

a retomada de interpretação realista do mundo, sobretudo após a Grande Guerra e a desconfiança 

acerca dos administradores da informação: o estado e corporações com interesse comercial. Nesta 

pesquisa vemos o realismo como um conceito multifacetado que, a depender de sua compreensão, 
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apresenta visões de mundo contrastantes e estetizadas como diz Benjamin sobre a forma fascista. Por 

conseguinte, parece-nos revelar como uma determinada sociedade e periodização histórica 

representaram a si mesmas com seus regimes próprios de visualidade. Desse modo, pensamos que a 

autonomização da fotografia em relação ao pictórico pode ter ao mesmo tempo caracterizado uma 

modernidade fotográfica operando uma relação mais poética com as imagens fotográficas.  

 

ON A NOTION OF TRANSPARENCY: IN THE SEARCH OF PHOTOGRAPHIC 

REALISM OF THE 1920s 

 

ABSTRACT 

 

In this exposition we aim, in a bibliographic research, reflect on the photographic realism and how it 

could be related historically with a certain legitimation of a documentation feature of photography 

understood as “transparent”. We outline some notions of the function of photography from Charles 

Baudelaire concepts as the appropriation of photography while a representation instrument shifting it 

from the arts field and validating a sort of epistemic disposition which should be inherent. By doing 

so we expect reflecting on some cultural processes and visual regimes from the early 1920s as 

unfolding an interpretation of photography centered on the machine. Particularly we analyze the 

reception of the realist statement in the Weimar Republic Germany by the New Objectivity, in Albert 

Renger-Patzsch’s point of view, whom photographic making uses to be understood as a component 

element of the modernization of press and advertising photography. Thinking about a notion of 

transparency seems to help us understand the recapture of realist interpretation of the world, mainly 

after the Great War and suspicion of the information administrators: such as the State and corporations 

with commercial interests. In this arcticle we understand realism as a multifacetated concept which, 

depending on its comprehension, shows constrasting and aestheticized visions of the world. It seems 

to unveil how a society and historical periodization represents theirselves with its own visual regimes. 

By doing so, we may think the autonomization of photography in relation to the pictoric can be at the 

same time characterized by a photographic modernity operating a more poetic relation. 

 

Keywords: Transparency. Modernity. Photography. Illustrated Magazines. Realism.  
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A POSE FOTOGRÁFICA NOS RETRATOS DOS ÁLBUNS DE FAMÍLIA:  

UMA PROPOSTA DE CRUZAMENTO DE IMAGENS  

 

Rafael Delfino Rodrigues Alves1;  

Ana Rita Vidica Fernandes2  

 

RESUMO 

 O objetivo desse artigo é pensar como a pose fotográfica dos retratos de família pode gerar um 

sistema de pensamento das imagens dentro de uma família e fora dela, para isso foi realizado o 

cruzamento de retratos de diferentes gerações dispostas em diferentes mídias como o álbum de família 

impresso, perfil da rede social Instagram e demais referências. O texto está ancorado nos conceitos 

de: pose em Turazzi (1995) e em Muaze (2006);  retrato de família em Leite (2001) e; o álbum de 

família em Silva (2008). E, também na proposta conceitual-metodológica de Didi-Huberman (2013) 

que propõe montar, agrupar e cruzar imagens com o intuito de compreender a relação que elas tem 

entre si, indo ao encontro do que Etienne Samain (2012) considera ser um sistema de pensamento. 

Pautado nesse arcabouço teórico e metodológico, uma família, aqui representada por um mãe e filha, 

foi escolhida para ter seus retratos de infância cruzados e percebidas pelas poses, trejeitos e contextos 

das imagens. Como proposta conclusiva tem-se uma inicial compreensão de como os retratos da 

família se relacionam por meio das poses fotográficas que criam ideais de construção da família por 

meio das imagens, relacionando-se independentemente de épocas e plataformas midiáticas. 

 

Palavras-chave: Retrato de Família. Pose fotográfica. Álbum. Pensamento das Imagens. Cruzamento 

de Imagens.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas poses fotográficas da infância são escolhidas como forma de retratação nos álbuns de 

família por pais, mães e/ou profissionais que realizaram o retrato. De alguma maneira eles podem 

auxiliar na encenação de uma pose inspirada em referências do passado e repetida no presente. Este 

artigo busca pensar as relações das poses fotográficas dos retratos de família, a partir do cruzamento 

de imagens entre fotografias veiculadas em álbuns de família impressos, no Instagram e outras fontes 

                                                           
1 Mestrando em Comunicação pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás, 

rafaeldelfino331@gmail.com; 
2 Doutora em História pela Faculdade de História-UFG (2017) com doutorado sanduíche na École des Hautes Études en 

Sciences Sociales (EHESS-Paris), professora do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal 

de Goiás, anavidica@gmail.com;    



 

553 
 

a fim de refletir sobre como “fenômenos” da fotografia, especificamente as poses fotográficas, podem 

criar um “sistema de pensamento” (SAMAIN, 2012, p.30) dessas imagens, ou seja, a articulação de 

processos que culminam na materialização do álbum de família, no que tange a visualidade das 

fotografias e do próprio álbum. 

A partir de um primeiro olhar, o sistema de pensamento do álbum de família se liga à sua 

lógica de construção que se associa à sua definição. Segundo Silva (2008, p. 24), há pré-requisitos 

para a concepção de um álbum de família, ou seja, três pilares que vão do “sujeito representado”, do 

“meio visual de registro” e da “técnica de arquivo”. Respectivamente, tem-se a família e suas várias 

formas; a foto, retrato e outros objetos simbólicos e; o álbum ou outra mídia em que se queira 

armazenar.  

O próprio retrato, um dos principais itens da constituição do álbum de família, por sua vez se 

mostra como um documento fotográfico que leva em consideração um sistema de tratamento com a 

imagem, no sentido de seu trato mesmo, uma tentativa de extrair e ao mesmo tempo tratar o que se 

julga mais importante nas relações familiares de uma época, é o que narra Leite (2001, p. 77). 

Essa maneira de extrair do retrato uma valor para a família e seus participantes é conduzida 

pelo próprio enquadramento de quem realiza o retrato, pela encenação do ambiente onde o realiza e, 

principalmente, pela encenação da pose, tratando de todos os detalhes para que ela fique o mais 

próximo do idealizado.  

Pensando nessa relação de fenômenos que se repetem por meio da imagem, pensou-se na pose 

como um dos elementos que trazem vida para a imagem no sentido de se relacionarem com outros 

fenômenos. Embora exista uma diferença das mídias escolhidas e do tempo em que foram realizadas, 

pergunta-se: como estes meios criam um sistema de pensamento através das poses do retrato 

fotográfico da família? 

 

2 ÁLBUNS IMPRESSO E DIGITAL ONLINE 

 

Para falar um pouco das diferenças das mídias utilizados neste trabalho, apresenta-se 

semelhanças e dessemelhanças do álbum de fotografia de família em sua forma impressa e o álbum 

digital online, delimitada pela plataforma midiática social Instagram. 
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Apesar da mídia ser digital e não mais física (ou impressa), há semelhanças no próprio 

processo de construção, podendo, por isso ser caracterizado também como álbum de família. O 

Instagram, pode ser considerado um álbum de família em uma versão digital e online, cujos três 

pilares da constituição de um álbum, alicerçados em Silva (2008) estariam pautados em alguns tipos 

de perfis: o primeiro, o sujeito do perfil pode ser um membro de uma família e posta sobre ela; o 

segundo, a foto ou retrato de registro desses momentos em família ou familiares; e o terceiro, a técnica 

de armazenamento digital online, em uma plataforma que se difere do impresso em sua materialidade, 

mas que consegue transmitir a comunicação das imagens e suas narrativas. 

Silva (2008, p. 177), em uma atualização desta temática, questiona a construção do retrato, do 

álbum e da própria definição de família no século XXI, pensado também em sua aplicação em 

dispositivos no universo digital e das redes sociais. Por essa razão não se pode pensar na diferença 

dos dois álbuns somente pela mídia em a suporta, o impresso ou um aplicativo. 

Por essa razão, pensando em comparar o álbum de família impresso e um perfil público3 do 

Instagram, Fernandes e Alves (2018) levantaram diferenças entre essas duas mídias e concluíram que  

 

a estrutura midiática social Instagram pode ressignificar o álbum de família dando um maior 

valor de exposição, por meio da ampliação do seu público de recepção. Em contrapartida, o 

modo de produção, pelas postagens, é mais individualizado. Mas, pelo fato das fotografias 

chegarem a um público maior, gerando uma memória coletiva mais ampliada, ao mesmo 

tempo que se esvazia pela grande quantidade de informações neste meio e pela rapidez com 

que se olha, por meio da imposição do dispositivo (ibidem, p. 14). 

 

Ao perceber como o retrato de família insere-se em diferentes mídias na atualidade e que 

apesar da diferença midiática, em alguns casos retratos dialogam com poses fotográficas de uma 

estética (enquanto forma) de álbuns de família impressos, pensou-se na relação que essas imagens 

podem criar em um sistema para o retrato familiar. Então, apesar de existirem algumas divergências 

entre essas duas mídias, busca-se encontrar nas poses e nas encenações a sobrevivência do sistema 

de pensamento do retrato de integrantes da família. 

 

                                                           
3 Perfil público em mídias sociais da internet é quando o usuário decide expor o conteúdo exibido em sua página de 

maneira aberta, todos tem acesso. 
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3 POSES E ENCENAÇÃO DOS ÁLBUNS 

 

A escolha do objeto de estudo, poses fotográficas da família, tanto em álbuns de família 

impressos, quanto em publicações no Instagram e outras fontes, deve-se à sua relevância social, 

histórica e cultural para a compreensão da relação que as imagens criam em um universo de 

fenômenos e significações.  

A palavra pose, consoante estudos de Turazzi (1995, p.14), “[...] vem do francês poser” e 

“[...] deixa de ser tão-somente o ato de colocar em situação de ser retratado, através do pincel, pela 

sensibilidade de algum pintor”(Op.cit.). Ela, “[...] passa a ser sinônimo de ‘pose estudada’, artificial 

e – o que é sugerido- confunde-se, em sentido figurado, com a ideia de ‘afetar uma atitude 

pretensiosa’”( Op.cit.). Por mais que séculos tenham se passado desde o surgimento da fotografia, a 

pose se configura como elemento singular de fotografias e principalmente dos retratos, mostrando a 

herança renascentista da pintura na fotografia. 

É o que Bourdieu (2003, p. 156) levanta em seu estudo sobre a função social que a fotografia 

exerce; apresenta assim, uma preocupação estética mínima do ser humano ao realizar e ler uma foto. 

Por exemplo, pessoas costumam rechaçar uma fotografia sem função assim como algumas pessoas já 

o fizeram em relação a um quadro abstrato por não identificar familiaridade com a expressão do 

artista. Por se se tratar de uma imagem que é pré-concebida com o intuito de trazer um realismo em 

si, como a foto e, principalmente o retrato se propuseram em sua origem, o autor chama de 

“simbolismo narrativo” (ibidem, p.157, tradução nossa)4 a função que esse tipo de imagem quer 

efetivar socialmente.  

Mais uma vez, a pose se apresenta como uma aliada para essa ocupação que a fotografia 

adquiriu na sociedade e principalmente para a representação familiar. Contrariando o que Lemos 

(1983, p.63) diz ao mencionar que em sua época contemporânea, a década de oitenta do século XX, 

a pose seria extinta com a popularização de máquinas fotográficas portáteis, pois o instantâneo ia 

prevalecer em detrimento da realidade disfarçada. 

Sobre a questão histórica da pose, Muaze (2006) realizou um levantamento com estudos da 

micro-história oitocentista analisando retratos da família Ribeiro de Avelar, que no Brasil Império 

                                                           
4 Tradução nossa do original em espanhol: “simbolismo narrativo” (BOURDIE, 2003, p. 157) 
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detinha de uma riqueza financeira extravagante no Vale do Paraíba fluminense, especificamente em 

Paty do Alferes. A autora interpretou que no jogo social muitas poses se mantinham para determinar 

uma classe da sociedade, como a analisada por ela. E ao fazer uma releitura do que Turazzi (1995) já 

havia dito, infere-se que as poses vão além até mesmo da tecnologia de cada época, tempo de 

exposição do ato fotográfico e dos aparelhos, por exemplo. 

 

[...] O tempo de exposição numa fotografia não pode ser visto como mero dado técnico, 

configurando-se como dado sociológico e histórico, pois o tempo é também o tempo social 

necessário para que o indivíduo represente seu papel num determinado cenário, onde a 

composição desse espaço e a captação desse momento são atributos especiais do fotógrafo 

(ibidem, p. 14). 

 

Mesmo na atualidade, com a tecnologia avançada e a maioria dos aparatos fotográficos 

realizarem sua exposição (abertura e fechamento do obturador) em um tempo bem inferior ao 

segundo, as poses permanecem, em sua maioria, como pré-concebidas, forjadas em um cenário 

familiar. Percebe-se a continuidade da pose através da imagem 1, formado por um agrupamento de 

retratos dos séculos XIX, XX e XXI. Nas três primeiras (linha de cima da esquerda para a direita) o 

tempo de exposição era longo, passando para milésimos de segundo nas outras três subsequentes, 

entretanto as poses e a composição do cenário permaneceram com algumas semelhantes, reforçando 

o que Turazzi (1995) diz sobre a função do fotógrafo, ou quem realiza a fotografia, quer também 

expressar.  

Silva (2008, p. 109-110) ressalta que “[...] há um triplo exercício” no ato fotográfico, 

denominado por ele “[...] intencional-passional-cultural” que encontra na pose um lugar singular para 

a construção da narrativa por meio de um fotógrafo que observa e ao mesmo tempo é observado em 

toda essa “cultura fotográfica”. 

Para exemplificar, retratos foram montados abaixo nesta disposição com o intuito de, assim 

como Didi-Huberman (2013) propôs em seus estudos, não se tratar de um quadro apenas comparativo, 

contudo, de uma agrupamento que revela percepções na conservação de alguns aspectos visuais e 

culturais que sobrevivem pela memória das próprias imagens. 
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Imagem 01 – Agrupamento de imagens de fotografias de bebês em álbuns de família 

   

  

Fonte: Montagem realizada pelos pesquisadores5 

 

Nesta montagem (Imagem 01) as poses buscam demonstrar a “independência” da criança ao 

conseguir ficar sozinha em uma posição sentada. Contudo, o bebê está sempre sendo sustentado por 

alguém ou um objeto, repetindo-se a pose e o gesto de colocação do bebê. Atenta-se que no terceiro 

retrato, linha superior, da esquerda para direita, uma pessoa ao fundo dá sustentação e segura o bebe 

de uma maneira “escondida”, deixando visível que a pose é escolhida e encenada para o retrato. Com 

esse cruzamento, atenta-se ao fato de que a pose fotográfica está diretamente ligada ao ato de encenar, 

que pode demonstrar os anseios gerados ao se construir um retrato familiar. 

                                                           
5 Linha superior: retrato 01 de 04, denominada “Elisa. Insley Pacheco, carte de visite, 1869. Coleção de Roberto Menezes 

de Moraes”(MUAZE, 2006, p.99); retrato 02 de 04, “não identificados. Carneiro & Gaspar, carte de visite, 1866/1870. 

Coleção de Roberto Menezes de Moraes” (MUAZE, 2006, p.99); retrato 03 de 04, não identificada o crédito pelo autor 

da obra literária, uma imagem do início século XX, assim como as demais do recorte de SILVA (2008) e; retrato 04 de 

04, criança é nomeada Rita Miranda de Souza Alves, arquivo pessoal da família do autor Rafael Delfino Rodrigues Alves, 

datada de 1985. Linha inferior: retrato 01 de 02, criança nomeada Samuel, print realizado no perfil @umpresentesamuel 

no Instagram datada de 02 de dezembro de 2017; retrato 02 de 02, criança nomeada Esther, print realizado no perfil 

@estheraamerico, datada de 16 de maio de 2018. 
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O que fica evidente com a chegada da tecnologia na fotografia, pincipalmente a digital online, 

cuja operação se dá através de um aparelho smartphone6, é a aproximação entre o fazer fotográfico, 

a visualização e possível repetição do ato fotográfico e a publicação quase de forma instantâneas. 

Com isso, novos rituais podem ser criados e outros ressignificados para várias ocasiões, gerando 

poses e encenações diversas, que de alguma maneira cruzam com as imagens do passado. 

As poses fotográficas podem confirmar não só o status social de uma época ou a tentativa de 

se manter dentro de uma classe social ou aparentar ser dela, elas conseguem também corroborar com 

rituais, como é o caso do batismo, primeira comunhão, aniversários, casamentos, bodas e etc. Além 

disso, percebe-se uma permanência das poses e encenações, mesmo com a chegada de novas 

tecnologias, que possibilitariam a realização de retratos mais espontâneos. Diante do exposto, 

assinala-se a importância de compreender as poses e as encenações como processos sociais, históricos 

e culturais da imagem. 

 

4 PROPOSTA METODOLÓGICA E ANALÍTICA 

 

Após a conceituação sobre retrato de família e seus possíveis álbuns, através de Leite (2001) 

e Silva (2008), além da discussão específica sobre as poses e os trejeitos no retrato e em fotografias 

familiares, encontrada em Turazzi (1995) e em Muaze (2006). Essa discussão se liga à metodologia 

do cruzamento de imagens proposto por Didi-Huberman (2013), por meio da escolha de uma família 

e a relação que o arquivo documental fotográfico tem em diferentes mídias. 

Os critérios da escolha desta família foram feitos em relação a algum pai/mãe que 

recentemente criou um perfil para seu filho/filha em uma rede social, como exemplo o Instagram, e 

que ao mesmo tempo também apresentava álbuns de família impressos ou retratos de família com 

fotos de sua infância. Fez-se um primeiro exercício de cruzar imagens de tempos históricos e 

tecnológicos diferentes (Imagem 01) a fim de perceber essa sobrevivência da pose do bebê. Agora, 

parte-se a um álbum específico, da família Teixeira7. 

                                                           
6 Smartphone é a denominação para aparelho celular com funcionalidades de um microprocessador de computador. 
7 O álbum dessa família foi acessado através do contato com a mãe Yasmin Teixeira que, autorizou o uso das imagens 

para a análise neste artigo, vinculado à pesquisa de mestrado “Álbum de família e a encenação do retrato fotográfico: 

criação de perfis para filhos(as) no Instagram”, realizada por Rafael Delfino Rodrigues Alves, orientado por Ana Rita 

Vidica Fernandes, no Programa de Pós-graduação em Comunicação (FIC/UFG). 
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Deriva-se da discussão teórica proposta por Etienne Samain (2012) que considera a existência 

de uma vida própria às imagens, acreditando que por meio de “fenômenos” elas possam criar um 

“sistema de pensamento”8. Para estabelecer relações possíveis entre as poses fotográficas em 

diferentes mídias de diferentes épocas, propõe-se um cruzamento de imagens, alinhando-se à proposta 

conceitual-metodológica de Didi-Huberman (2013), que faz uma atualização/releitura dos processos 

de produção do Atlas Mnemosyne de Aby Warburg (1924-1929)9. Na criação de uma função 

memorativa das imagens, relaciona-se ao conceito warburguiano de sobrevivência “a maneira pela 

qual as imagens sobrevêm e retornam, num mesmo movimento, que constituiu o movimento – o 

tempo dialético[...]” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 390)   

A partir disso, Didi-Huberman (2013) propõe a realização de “cruzamentos”, “montagens” e 

“agrupamentos”, que neste trabalho será realizado com retratos da família Teixeira para perceber 

como as poses fotográficas se relacionam ao longo do tempo e em diferentes mídias. Não se trata de 

criar “caixas”, mas propor relações (não fixas) (Ibidem, p. 391)   

Ambos os autores, Samain e Didi-Huberman, compreendem a imagem como portadora de um 

pensamento, que pode ser acessado ao olhar um agrupamento de imagens, cruzando-as e percebendo 

as suas possíveis relações. Segue-se esta perspectiva, a fim de refletir sobre as poses presentes nos 

álbuns de família cruzando-as entre si e com outras imagens.  

O álbum de família Teixeira, especificamente da mãe (Yasmin) é composto por fotos soltas, 

disponíveis em uma caixa, apresentando à disposição da pesquisa oito imagens da infância na década 

de 1980. Silva (2008, p. 41) apresenta em sua pesquisa várias maneiras de se construir um álbum, 

inclusive os que se encontram com fotos soltas e em caixas. Há assim, diferentes jeitos de organização 

e motivação, sem necessariamente haver um único padrão. Em contrapartida, sua filha (Maria Flor), 

tem um perfil próprio, @mariaflorft, criado pela mãe no ano de 2017 (ano de nascimento da filha) na 

                                                           
8 Para Samain (2012, p. 30), o fenômeno é “algo que vem à luz”, uma aparição, um acontecimento, uma epifania, uma 

revelação que é “resultado de um processo que combina aportes dos mais variados”, resultando em um sistema de 

pensamento. A articulação dos processos, percebido na visualidade, das fotografias e dos álbuns de família nas diferentes 

mídias, possibilita perceber que as imagens nos dão pistas interpretativas, uma vez que são portadoras de um pensamento. 
9 O Atlas de imagens feito por Aby Warburg reunia 25 mil fotografias, dispostas em 63 telas negras, agrupadas por temas 

e regularmente dispostas uns ao lados dos outros, borda com borda, por todo o espaço – elíptico – que era ocupado, em 

Hamburgo, pela sala de leitura da Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 383). Na 

sua forma definitiva, as imagens foram colocadas em tecidos esticadas sobre chassis, com dimensão de um metro e meio 

por dois, fixando as fotos por pequenos prendedores. O objetivo era formar quadros fotográficos. 
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mídia social Instagram, com um total de pelo menos 155 imagens10, organizados conforme as 

diretrizes da plataforma e suas atualizações. 

Mesmo com a discrepante diferença da quantidade de imagens entre mãe e filha, foi possível 

fazer o agrupamento, montagem e cruzamento de fotos que continham poses semelhantes, mesmo 

porque as poses na infância, até certo modo são guiadas pelas limitações motoras do primeiro ano de 

vida da criança. Entretanto, a encenação de quem tira o retrato e escolhe a cena e a pose retratada dão 

base para discutir esse sistema de pensamento proposto por Didi-Huberman (2013) e agora utilizado 

nestes álbuns. 

A primeira escolha de pose fotográfica foi o “retrato deitado”. Nota-se a preocupação tanto na 

Imagem 02 quanto na Imagem 03 em ressaltarem a pose pela construção do cenário, na primeira é 

colocado um colchão próximo a uma vegetação e na segunda um tapete próximo a enfeites natalinos. 

A composição da cena traz um sentido para a pose deitada de acolhimento, aconchego, que é 

depreendida em ambos os retratos, sua principal semelhança. Ambos os rostos das crianças são 

felizes, mostrado por um sorriso nos lábios dos bebês. Há uma permanência também no tom quente 

da fotografia, reforçando o clima de aconchego. Apesar destas semelhanças, vê-se uma diferença 

quanto ao enquadramento. Enquanto a primeira foi tomada de modo frontal, a segunda, o ponto de 

vista é de cima, gerando a possibilidade do bebê nos olhar nos olhos, ação que se repete por Maria 

Flor na Imagem 05. Pelos distintos enquadramentos, dá a impressão de que a pose não é a mesma à 

primeiro instante, no entanto, ao cruzá-las os elementos logo afirmam a aproximação pela pose. 

 

Imagem 02 - Yasmin Teixeira (mãe) retratada no ano de 1989 

 

Fotografia: sem crédito / Fonte: álbum da família Teixeira 

                                                           
10 O último acesso foi feito em 12 de outubro de 2018. 



 

561 
 

Imagem 03 – Publicação de Maria Flor (filha) no ano de 2017 

 

Fotografia: sem crédito 

Fonte: perfil @mariaflorft no Instagram 

 

O segundo cruzamento é em relação ao “retrato em pé”, percebe-se também que a pose está 

pautada no equilíbrio, a Imagem 04 em relação à própria criança se sustentar e a Imagem 05 em 

relação à corda a que ela segura para posar para o retrato. Repara-se também que tanto a cerca no 

fundo da Imagem 03 e a as vigas do playground na Imagem 04 formam um novo enquadramento nos 

retratos. Ambas as imagens são emolduradas, embora na segunda fotografia, isso seja mais visível, 

pois se torna também a margem da fotografia. A pose de pé representa o crescimento dos bebês que 

passam a dar os primeiros passos, e as emolduras, cerca e viga, auxiliam nessa sensação de 

verticalidade e composição da pose pela cena também. É interessante inferir que, como na dupla de 

imagens acima (imagens 2 e 3), repetindo o gesto do olhar, a bebê Maria Flor também olha para a 

câmera (Imagem 05), diferente da bebê Yasmin (Imagem 04). 

 

Imagem 04 - Yasmin Teixeira (mãe) retratada no ano de 1989 

 

Fotografia: sem crédito / Fonte: álbum da família Teixeira 
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Imagem 05 - Publicação de Maria Flor (filha) no ano de 2018 

  

Fotografia: Yasmin Teixeira / Fonte: perfil @mariaflorft no Instagram 

 

No último cruzamento proposto, um ritual religioso, o batizado é o elo que faz aproximar as 

imagens 6 e 7. Nota-se a encenação pelo gesto (tanto do ritual religioso quanto do ritual fotográfico, 

que se somam) e a composição dos atores da cena, a criança no colo e o celebrante religioso em 

contato com o bebê. Embora a imagem 06 apresente um plano mais geral, talvez decorrente da 

equipamento fotográfico utilizado, a imagem 07 tem um corte mais fechado. Entretanto, ao fazer um 

corte da primeira foto, percebe-se o mesmo gesto (o responsável com o bebê no colo – mãe ou pai, 

enquanto o padre faz a benção).  

Essas três pessoas, em ambas as imagens (06 e 07), criam uma semelhança pautada em um 

triangulo imaginário conectando-os no ritual do batizado, imagem 08. A semelhança entre escolher o 

mesmo momento ritualístico e triangular para ser retratado faz pensar nas poses ritualísticas não só 

familiares, mas também da religião. Sobretudo, há várias dessemelhanças entre as imagens: primeiro, 

os enquadramentos; segundo, a feição e o gesto dos bebês na hora de sacar a imagem e; terceiro, a 

triangulação da foto da década de 1980 (Imagem 06) tem um de seus vértices sobreposto por uma 

quarta pessoa, que não segura a criança. 
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Imagem 06 – Montagem entre retrato de Yasmin Teixeira de 1989 com um enquadramento 

mais fechado proposto pelos autores 

 

Fotografia: sem crédito 

Fonte: álbum da família Teixeira 

 

Imagem 07 - Publicação de Maria Flor (filha) no ano de 2017 

 

Crédito: Não especificado na publicação 

Fonte: Print do perfil @mariaflorft 

 

Imagem 08 - Montagem entre retrato de Yasmin Teixeira de 1989 com a postagem de 2017 

ressaltando a triangulação 

  

Fonte: Montagem realizada pelos pesquisadores  
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Além das montagens realizadas pelos pesquisadores, no dia das Crianças, 12 de outubro de 

2018, notou-se uma montagem realizada pela própria mãe no perfil @mariaflorft comparando este 

bebê com a sua tia, publicada no Instagram conforme a Imagem 09. Nas situações apresentadas, 

ambos os bebês estão sentados independentemente de um encosto. Aqui novamente, é Maria Flor que 

encara o fotógrafo, enquanto que a tia olha levemente para cima. Embora haja essa pequena diferença 

do direcionamento do olhar, ambas denotam a capacidade de se sentar e estar diante de uma câmera 

fotográfica de um modo natural, a pose é reforçada por uma composição de natureza ao fundo e pelas 

cores das vestimentas, rosa, e tom fotográfico, amarelada. 

 

Imagem 09 - Postagem da montagem do dia das crianças  

 

Crédito: Não especificado na publicação 

Fonte: Print do perfil @mariaflorft 

 

Com essa aproximação visual, feita pela própria família, pensa-se que o processo dialético 

entre a produção e o consumo de retratos de família ocorre de uma maneira corriqueira, demonstrando 

que há um “sistema de pensamento” e um “cruzamento” de imagens ao produzir e comparar imagens 

do presente (álbum digital online) com imagens do passado (álbum impresso), possibilitando um 

cruzamento temporal e um retorno das poses nos retratos de família, ratificada nas outras 

aproximações visuais feitas pelos pesquisadores. 

A Imagem 10 é um agrupamento do retrato familiar de bebes, impressas (30 anos atrás) e do 

perfil do Instagram. O cruzamento final com todas a imagens demonstra o ponto de maior 

semelhança, o tom quente das imagens e os olhares das crianças e o ponto de maior dessemelhança, 

o fato da filha Maria Flor estar sempre olhando para a câmera e a mãe Yasmin não. Talvez a questão 
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do olhar seja uma soma entre a tecnologia que proporciona uma repetição do retrato em um aparelho 

smartphone aliado ao aprendizado que a criança adquire ao realizar em um ano de vida um número 

infinitamente superior de poses fotográficas, muito superior às suas 155 postagens, em relação à sua 

mãe que tinha apenas oito fotografias no mesmo período de tempo. 

Entende-se que as curtidas, os comentários e as datas das postagens são mantidos como 

composição da imagem, pois também fazem parte da composição da estética do Instagram, caso as 

fotografias soltas trouxessem outros elementos, iconográficos, por exemplo, também seriam expostos 

no agrupamento de retratos.   

 

Imagem 10 – Montagem final 

    

   

Fonte: Montagem realizada pelos pesquisadores  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, por se tratar de uma análise que fica entre a objetividade e subjetividade das imagens, 

as expectativas conclusivas são pautadas em uma inicial compreensão de como os retratos da família 

se relacionam por meio das poses fotográficas que criam ideais de construção da família através das 

imagens, tais como ideal de conforto, aconchego, equilíbrio, proteção e preservação ritualística que 

podem se relacionar independentemente de épocas e plataformas midiáticas. Demonstrando que a 

imagem por si só tem vida e acumula camadas de significação. 
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Há o reforço de que se trata de uma nova forma de comparativismo (estaria, na verdade, na 

ordem da percepção das semelhanças e dessemelhanças) que sobrevivem pela memória, justapostas 

de maneira anacrônica conforme Didi-Huberman (2013,  p. 401) propos. Nesse presente trabalho, 

houve a preocupação acadêmica de referenciar as imagens com datas como uma exigência normativa, 

mas o cruzamento não buscou apenas fazer comparação histórica, de maneira contrária, pretendeu-se 

fazer uma pequena contribuição para a linha de pensamento que propõe perceber a imagem como 

algo vivo, passível de ser cruzada anacronicamente, social e culturalmente. 

Neste artigo, apenas uma família, duas mídias e a pose foram escolhidas para nortear o 

cruzamento de retratos familiares da família Teixeira, o que pode ser ampliado para várias famílias, 

mídias diversas e outros elementos fotográficos como temas centrais do cruzamento, como: cenários, 

encenações, figurinos, enquadramentos e etc. Mostra-se que há inúmeras possibilidades para 

ampliação desta inicial contribuição, que como o próprio título menciona é apenas uma proposta com 

proposições conclusivas múltiplas. 

 

THE PHOTOGRAPHIC POSE IN THE PORTRAITS OF FAMILY ALBUMS: 

A PROPOSAL FOR CROSSING IMAGES 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to think how the photographic pose of the family picture can generate 

a system of thought of the images inside a family and outside of it, for it was realized the crossing of 

pictures of different generations arranged in different media like the family album, on Instagram 

profile and other references. The text is anchored in the concepts of: pose in Turazzi (1995) and 

Muaze (2006); family picture in Leite (2001) and; the family album in Silva (2008). It is also proposed 

in Didi-Huberman's (2013) conceptual-methodological proposal, which proposes to assemble, group 

and cross images in order to understand the relation between them, in order to meet what Etienne 

Samain (2012) considers to be a system of thought. Guided by this theoretical and methodological 

framework, a family, represented here by a mother and daughter, was chosen to have their childhood 

pictures crossed and perceived by the poses, gestures and contexts of the images. As a conclusive 

proposal we have an initial understanding of how family portraits relate through photographic poses 

that create ideals of family construction through images, relating independently of epochs and media 

platforms. 

 

KEYWORDS: Family Picture. Photographic pose. Album. Thought of Images. Crossing Images. 
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A DESCRIÇÃO IMAGÉTICA NA HASHTAG #PRACEGOVER: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DA RELAÇÃO ENTRE TEXTO E IMAGEM 

 

 

Lorrayne Caroline dos Santos1 

Magno Luiz da Silva Medeiros2 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo consiste em compreender de que forma a descrição imagética é 

utilizada na construção da hashtag #PraCegoVer em publicações no Facebook das marcas, Samsung 

e Quem disse Berenice?. Estas marcas foram selecionadas em decorrência da utilização da hashtag 

#PraCegoVer, com a premissa de responder a seguinte problemática: “Como as marcas utilizam a 

descrição imagética na hashtag #PraCegoVer em suas fanpages?”. Considerando a caracterização 

qualitativa da pesquisa, a investigação foi realizada a partir de uma pesquisa bibliográfica, em qual 

se estabeleceu uma discussão conceitual da relação entre texto e imagem, a partir do conceito de 

imagem de Santaella e Noth (2005), a relação entre texto e imagem de Barthes (1990) e alguns 

elementos constitutivos da análise de imagem proposto pela Joly (2007). 

 

Palavras-chave: Comunicação. Imagem. Descrição. Deficiente Visual. PraCegoVer. 

 

INTRODUÇÃO  

 

As redes sociais se identificam na interatividade das pessoas, por intermédio da criação de 

vínculos, sendo eles de amizades ou apenas comunicação, além de participação em comunidades que 

se identificam. Nas redes sociais, por se tratar de uma plataforma de interação entre os usuários, as 

marcas se apropriaram desta plataforma para divulgar suas mensagens comunicacionais e interagir 

com os seus públicos de interesse. 

 Neste cenário, elas utilizam-se das mais variadas estratégias comunicacionais, para fidelizar 

seus públicos. Uma dessas estratégias é a utilização da hashtag #PraCegoVer, que é uma estratégia 

utilizada pelas marcas com o propósito de incluir as pessoas com deficiência visual em publicações 

no facebook.  

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação na Linha de Pesquisa em Mídia e Cidadania, da Faculdade 

de Informação e Comunicação FIC-UFG, email: lorra-c@hotmail.com. 
2 Orientador Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Comunicação e 

Informação FIC-UFG, email: magno.ufg@gmaiil.com. 
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A fim de compreender como esta estratégia comunicacional transmite suas mensagens para o 

seu público-alvo serão analisadas duas postagens das marcas Samsung e Quem disse berenice?, uma 

vez que ambas utilizam a hashtag em todas as suas postagens, como uma forma de possibilitar o 

acesso ao conteúdo comunicacional da pessoa com deficiência visual.  Pretende-se por intermédio 

das análises compreender como ocorre a construção de sentido entre a hashtag e a imagem da 

postagem. 

Objetiva-se, após o levantamento bibliográfico, realizar uma análise, a fim de identificar os 

elementos imagéticos e textuais usados para a construção de estratégias comunicacionais que visam 

a inclusão da pessoa com deficiência visual no conteúdo das postagens nas redes sociais. 

 

1. A publicidade e a inclusão do deficiente visual 

A sociedade contemporânea enfrenta o crescente desafio da inclusão social da pessoa com 

deficiência. As pessoas com deficiência se deparam diariamente com dificuldades na mobilidade, na 

locomoção, no acesso à informação e a comunicação, entre outros. Percebe-se que neste cenário que,  

 

A inclusão é hoje, sem dúvidas, uma questão central em todos os ambientes em que vivemos: 

nas famílias, nas escolas, no mercado de trabalho, nos esportes, nos espações de lazer, enfim, 

em todas as situações da vida do ser humano. (AMIRALIAN, 2009, p.19) 

 

No Brasil, segundo o IBGE (2010), 45,6 milhões de pessoas declaram ter algum tipo de 

deficiência, isto corresponde a cerca de 23,8% da população brasileira. Existem no país políticas 

públicas e leis que defendem os direitos das pessoas com deficiência, mas que não são implantadas 

ou fiscalizadas pelos órgãos competentes. 

A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um instrumento 

internacional de direitos humanos das Nações Unidas cuja finalidade é proteger os direitos e a 

dignidade das pessoas com deficiência. Para a convenção as pessoas com deficiência são “(...) aquelas 

que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

com interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdades de condições com as demais pessoas”. Atualmente, vários países vêm se mobilizando 

em prol dos direitos da pessoa com deficiência e os princípios da inclusão social.  
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No Brasil, onde os direitos não são exercidos de forma igualitária é possível perceber as 

dificuldades enfrentadas por diversas camadas sociais na luta para a construção de uma sociedade 

inclusiva. Dentro destas camadas sociais existe uma grande parcela da população brasileira que vive 

à margem da sociedade. Para estas pessoas os direitos civis, políticos, sociais fazem parte de uma 

realidade por construir. 

Os meios de comunicação, mais do que instrumentos de divulgação de informações, são meios 

de legitimação de temas/assuntos problematizados na sociedade. Uma estratégia legitimadora destes 

temas no Brasil é a publicidade, pois os anúncios publicitários são objetos de consumo de milhares 

de pessoas diariamente, uma vez que vivemos em sociedade pautada pelas relações de consumo. 

 

A publicidade é uma ferramenta do composto promocional, entendido como um conjunto de 

técnicas de persuasão destinadas a despertar o interesse e informar a existência e 

características dos produtos e serviços, de maneira a estimular a sua compra. (PINHO, 2002, 

p.16) 

 

Para Gama (2006), a publicidade vai além da mensagem a respeito de um produto, ela possui 

a capacidade de intervir em alguns aspetos na vida do consumidor além do simples consumo de bens. 

Sendo assim a publicidade também interfere na capacidade subjetiva do consumidor, usando a criação 

de dogmas para induzir juízo de valores quanto a produtos e serviços. Dentro desta perspectiva, ela 

tem o papel de,  

 

Seduzir, falar ao nosso inconsciente, criar hábitos, despertar os desejos e até mudar o modo 

de agir de uma sociedade são papéis intrínsecos à força publicitária. Para que esses papéis 

sejam desempenhados a contento em relação àquilo que a produção da comunicação 

publicitária propõe e almeja, estratégias dos mais variados tipos são por ela utilizados. O 

som, a cor, a imagem fotográfica ou não (estática ou em movimento) – tipos distintos de 

linguagens – aliados a um crescente desenvolvimento da tecnologia, são exemplos típicos 

dessas estratégias. (CHIACHIRI, 2011, p.8) 

 

Os autores Maranhão e Ribeiro (2008) teorizam que o consumo é incentivado pela 

publicidade, e o homem costuma satisfazer-se mais com os fatores subjetivos e os atributos associados 

a um bem de consumo do que com a compra do produto em si. Devido a isso, os profissionais que 

trabalham com a publicidade, utilizam os mais variados elementos e técnicas para estar em contato 

com os públicos de interesse. 
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A publicidade, neste sentido, é entendida como uma linguagem que se utiliza de inúmeros 

artifícios para atingir o objetivo proposto pelo anunciante com o intuito de realizar um processo 

comunicacional eficaz. Desta forma, ela utiliza-se de signos linguísticos, sonoros e visuais para a 

composição de suas mensagens midiáticas.  

Pautando-se das definições de publicidade e buscando uma associação com inclusão social, 

surge o conceito de publicidade inclusiva que aborda os conceitos de inclusão e publicidade, a fim de 

criar uma terminologia capaz de interligar os termos. Segundo Medeiros (2018) a publicidade 

inclusiva tem como característica essencial a inserção de segmentos sociais minoritários e vulneráveis 

ao mundo do consumo, pautando-se por uma postura ética, respeitando direitos humanos e 

contribuindo para a construção da cidadania.  

Para o autor a inclusão social é simbólica e pode ocorrer em dois níveis: por meio das formas 

de representação simbólica e discursiva da publicidade e por intermédio de diversos recursos da 

tecnologia assistiva, que facilitam e garantem acessibilidade aos conteúdos publicitários. Neste 

cenário, este artigo busca identificar como as marcas Samsung e Quem disse berenice?, estão 

utilizando a hashtag #pracegover, como uma estratégia de comunicação com a premissa de incluir a 

pessoa com deficiência visual em seus conteúdos publicitários.  

 

2. O Projeto #PraCegoVer 

O projeto é considerado a primeira ação comunicacional de disseminação da cultura da 

acessibilidade nas redes sociais, e tem por princípio a audiodescrição3 de imagens para a apreciação 

de pessoas com deficiência visual. O projeto foi idealizado pela professora Baiana Patrícia Silva de 

Jesus, conhecida como “Patrícia Braille”. Ele surgiu da percepção da que atualmente, milhares de 

pessoas com deficiência visual utilizam o facebook e outras redes sociais com o auxílio de programas 

leitores de tela, capazes de transformar em áudio o conteúdo textual na internet. Contudo, os leitores 

leem somente caracteres e não pixels. 

A partir, da utilização da hashtag #PraCegoVer nas redes sociais as marcas conseguem 

transmitir informações e conteúdos para o deficiente visual. A Iniciativa conta com o apoio de 

                                                           
3 É uma tradução que consiste em transformar imagens em palavras, obedecendo a critérios de acessibilidade, 
respeitando as características do público a que se destina. 
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instituições públicas e privadas em todo Brasil, dentre elas: Google, Coca-Cola, Avon, Ministério 

Público Federal, Skol, Petrobrás, Samsung e Quem disse berenice?. 

 A iniciativa do projeto surgiu da necessidade de transformar a imagem em elementos textuais, 

por intermédio da descrição, para que os leitores de tela consigam transmiti-las às pessoas com 

deficiência visual. O projeto, além de buscar incluir o deficiente visual nas postagens nas redes sociais 

tem o intuito de conscientizar os diversos públicos das marcas para a necessidade de mecanismos 

capazes transmitir informações e mensagens para as pessoas com deficiência visual. Neste sentido é 

fundamental compreender a importância da imagem para a produção de significados e entender a sua 

relação com os elementos textuais. 

 

3. A Relação entre texto e imagem  

Desde os primórdios da humanidade o ser humano vive em um mundo permeado por imagens, 

neste universo altamente interpretativo o indivíduo está sempre em busca de assimilar e interpretar 

tudo aquilo que é produzido em forma de arte.  

 

No início, havia a imagem. Para onde quer que nos viremos, existe a imagem. Por todo o lado 

através do mundo, o homem deixou vestígios das suas faculdades imaginativas sob a forma 

de desenhos feitos na rocha e que vão desde os tempos mais remotos do paleolítico até a 

época moderna. Estas figuras representam os primeiros meios da comunicação humana. 

(JOLY, 2007, p.18). 

 

Joly (2007, p.13) afirma que o “termo imagem é tão utilizado, como todos os tipos de 

significados sem ligação aparentemente, que parece muito difícil apresentar uma definição simples e 

que abarque todas as maneiras de a empregar”. Devido à está pluralidade de significados, existem 

muitas definições de imagem, 

 

Compreendemos que ela designa algo que, embora não remetendo sempre para o visível, 

toma de empréstimo alguns traços ao visual e, em todo o caso, depende da produção de um 

sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém, que a produz ou a reconhece. 

(JOLY, 2007, p.13) 
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Diferente de Joly, Aumont (1993, p.261) pensa a imagem não só na dimensão do indivíduo, 

mas de estruturas profundas, embora também é considerada como um meio de comunicação e de 

representação do mundo. Diante desta perspectiva, a imagem pode refletir o elemento cultura de 

determinado contexto, "a imagem é universal, mas sempre particularizada", pressupõe-se a partir 

desta afirmação que o sujeito/observador da imagem é levando em consideração na interpretação da 

imagem. 

 

[...] parece que a imagem pode ser tudo e também o seu contrário – visual e imaterial, 

fabricada e natural, real e virtual, móvel e imóvel, sagrada e profana, antiga e contemporânea, 

ligada à vida e à morte, analógica, comparativa, convencional, expressiva, construtora e 

desconstrutora, benéfica e ameaçadora. (JOLY, 2007, p.29) 

 

Na relação entre imagem e texto, em muitos casos o texto comenta a imagem, em outros a 

mesma pode gerar uma interpretação diferente do que está sendo representada visualmente.  “o texto 

conduz o leitor por entre os significados da imagem, fazendo com que se desvie de alguns e assimile 

outros. (BARTHES, 1990, p. 33). 

Complementando este pensamento “a imagem pode ilustrar um texto verbal ou o texto pode 

esclarecer a imagem na forma de um comentário. Em ambos os casos, a imagem parece não ser 

suficiente sem o texto [...]”. (SANTAELLA E NÖTH, 2005, p.53). Para os autores existe uma relação 

de complemento entre o texto e a imagem, o que possibilita a construção de um contexto onde ambas 

as partes exercem uma relação de dependência. 

 

4. Uma proposta metodológica 

Considerando a caracterização qualitativa da pesquisa, a investigação foi realizada a partir de 

uma pesquisa bibliográfica, em qual se estabeleceu uma discussão conceitual da relação entre texto e 

imagem, a partir do conceito de imagem de Santaella e Noth (2005), a relação entre texto e imagem 

de Barthes (1990) e alguns elementos constitutivos da análise de imagem proposto pela Joly (2007).  

Segundo Amaral (2007, p. 2) pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental em todo trabalho 

científico que influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que der o embasamento 
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teórico em que se baseará o trabalho, “consiste no levantamento, seleção, fichamento e arquivamento 

de informações relacionadas à pesquisa”.  

Nesse sentido, optou-se pela união da pesquisa bibliográfica e da análise estabelecendo uma 

relação entre texto e imagem, a fim de compreender como as marcas estão utilizando a hashtag 

#PraCegoVer como estratégia comunicacional para os deficientes visuais. Na análise das postagens 

foram utilizados alguns elementos presentes na metodologia da Martine Joly (2007) de análise de 

imagem e os conceitos de Barthes (1990) para compreender a relação entre a descrição, composta de 

elementos textuais com as especificações das imagens analisadas, a fim de identificar os elementos 

constitutivos presentes na construção da estratégia comunicacional. 

 

4.1. A metodologia de análise descritiva imagética  

Para Joly (2007, p.55), podemos “considerar a imagem como uma mensagem visual composta 

por diversos tipos de signos, o que equivale a considerá-la como uma linguagem e, portanto, como 

uma ferramenta de expressão e de comunicação.” Assim, delimitada como linguagem a imagem 

possibilita diversas formas de interpretação simbólicas para seus receptores, o que contribui para a 

construção de sentido da mensagem.  

Nesta proposta metodológica de Joly (2007),  a autora determina três momentos para a análise: 

a descrição da imagem, a reprodução do texto e a separação da análise em três tipos de mensagens: 

plástica, icônica e linguística. A análise detalhada de cada fase permitirá, conforme a autora, detectar 

a mensagem implícita global do anúncio. Mas para compreender a relação entre imagem é descrição 

somente alguns elementos presentes nesta metodologia serão considerados, pois contribuem para 

compreensão da relação entre elementos textuais e visuais.  

A fase inicial para a análise da imagem é a descrição que traduz a percepção visual em 

linguagem verbal. Esse procedimento coloca em evidência as escolhas perceptivas e o 

reconhecimento para a interpretação de uma imagem. Segundo Barthes (1990, p. 14) “a descrição de 

uma fotografia é, ao pé da letra, impossível”. Uma vez que, são muitos elementos imagéticos que 

compõem uma imagem ou fotografia.  

Neste sentido, para possibilitar uma descrição que se aproxime do real, somente os elementos 

que contribuem para a construção de um contexto são apresentados na descrição. Após a realização 
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deste procedimento será realizada uma interpretação do contexto das postagens, com o intuito de 

estabelecer relações entre o que está descrito na legenda com a presença da hashtag, com a imagem 

no facebook das marcas. 

 

4.2.  Análise das Postagens com a hashtag 

A metodologia de pesquisa deste projeto consiste na realização de uma análise de 

imagem com base nos conceitos de Joly (2007), pois a partir desta análise será possível elencar 

elementos visuais e textuais que compõe a mensagem do anúncio, além de interligar a hashtag com a 

mensagem visual da imagem .  

 

Imagem 1 – Postagem da marca Samsung no facebook (2018) 

 

Fonte: Página da Samsung Brasil no facebook4. 

 

Descrição imagética: 

A imagem representa uma fotografia, uma vez que se apresenta como uma imagem figurativa, 

com traços registrados da própria realidade. Nesta imagem, pode-se observar uma mulher em uma 

                                                           
4 Disponível em: <https://www.facebook.com/SamsungBrasil//>. Acesso em: 10/07/18 às 13h20. 
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loja de roupas com cabides na mão segurando um celular e sorrindo para a tela do smartphone. A 

logomarca da Samsung está presente no canto superior direito, na cor preta. 

Por se tratar de uma postagem no facebook, os elementos textuais presentes na legenda 

também serão observados, a fim de compreender o conteúdo da postagem em sua totalidade. A 

publicação conta com a seguinte legenda: “Seu bolso chega no final do mês mais vazio? A solução 

pode estar dentro dele: seu smartphone. O aplicativo Quanto Gastei, apoiado pelo Programa de 

Economia Criativa da Samsung, ajuda a controlar gastos, analisando padrões de consumo e também 

os planos de compra #MaisPossibilidades. 

Em seguida separado por um espaçamento do conteúdo principal da mensagem é possível 

observar o texto: “#PraCegoVer: Foto de mão segurando smartphone com o aplicativo Quanto Gastei 

aberto.” A descrição presente nesta hashtag é mais relevante do que a própria imagem, uma vez que 

a pessoa com deficiência visual, não possui condições de acessar o conteúdo visual da mensagem.  

 

Mensagem Plástica:   

A imagem mostra a personagem de perfil, então o ângulo de tomada na imagem é normal, 

pois está ao nível dos olhos do observador. A objetiva possui distância focal longa e ampliada, pois 

possui uma profundidade de campo e tudo na imagem está nítido no primeiro plano. Os traços 

presentes na imagem possuem contornos rígidos. Por se tratar de uma fotografia que representa uma 

imagem a composição possui uma textura.  

A dimensão da postagem é pequena, uma vez que ela se encontra presente de em um ambiente 

virtual. A iluminação da imagem é difusa, pois não é possível saber seu foco de origem. A imagem 

não possui uma predisposição de cores, pois na imagem se apresentam cores frias e neutras. As cores 

frias estão representadas pelo: azul e principalmente pelo verde, que é associado a e esperança, 

liberdade; e as neutras pela presença do branco, que significa paz e pureza, cinza, marrom e o preto. 

Estas cores estão presentes nas roupas e nas bolsas, disponíveis nos cabides do estabelecimento 

comercial. 

 

Mensagem Icônica: 

 A peça possui alguns símbolos signos que facilitam a compreensão visual da imagem que 

conta com a presença de uma mulher centralizada no meio da imagem segurando um smartphone, 
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elemento este que pode ser associado a conectividade, ao acesso à informação e a tecnologia. A 

mulher na imagem está em um ambiente comprando acessórios e roupas femininas, o que indica que 

ela detém um poder aquisitivo que possibilita a realização da compra das peças femininas.  

 A identificação do estabelecimento comercial que a personagem se encontra se dá por meio, 

da presença da arara e a disposição dos acessórios no ambiente. O símbolo mais característico das 

lojas de roupas é a arara disponível no fundo da imagem, ela está presente em vários estabelecimentos 

comerciais especializados em moda feminina e masculina, pois as roupas ficam disponibilizadas de 

forma organizada para a visualização dos clientes.  

 

Mensagem Linguística: 

 A mensagem linguística da postagem é essencial para a compreensão da mensagem, uma vez 

que ela contém elementos em que não é possível observar de forma visual. A compreensão da imagem 

é possível somente por intermédio da leitura da seguinte legenda: “Seu bolso chega no final do mês 

mais vazio? A solução pode estar dentro dele: seu smartphone. O aplicativo Quanto Gastei, apoiado 

pelo Programa de Economia Criativa da Samsung, ajuda a controlar gastos, analisando padrões de 

consumo e também os planos de compra.” O smartphone que poderia ser associado à tecnologia a 

partir da leitura dos elementos textuais é possível perceber que ele é visto como uma possível solução 

para o controle orçamentário. 

 A postagem trata-se de ação informacional, apoiando o Programa de Economia Criativa da 

Samsung, podendo ser caracterizada como uma mensagem publicitária de divulgação de um serviço 

da organização. Pode-se concluir que, com a associação dos elementos textuais e visuais que a 

personagem está acessando o aplicativo pelo smartphone, que a imagem e uma ação de divulgação 

deste serviço oferecido controlar os gastos através das análises e os padrões de consumo. Oferecendo 

assim, a possibilidade de comprar de maneira consciente e planejada. 

Percebe-se nesta imagem a presença do seguinte link: “http://bit.ly/2GRfJjd”, onde o usuário 

consegue realizar o download do aplicativo. A legenda da imagem conta com a presença da hashtags 

#MaisPossibilidades que é a junção da palavra “mais” com a palavra “possibilidades” que pode ser 

associada a esta alternativa de controle e planejamento de gastos que oferece ao cliente “mais 

possibilidades” para o planejamento orçamentário.  
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Em seguida separado por um espaçamento do conteúdo principal da mensagem é possível 

observar o seguinte texto: “#PraCegoVer: Foto de mão segurando smartphone com o aplicativo 

Quanto Gastei aberto”. Este elemento textual é uma ação é uma estratégica de inclusão que utiliza a 

descrição da imagem como uma ferramenta que objetiva incluir a pessoa com deficiência visual ao 

conteúdo das imagens. 

Observando somente a descrição textual sem visualizar a imagem é possível imaginar diversas 

interpretações diferentes, pois a descrição é realizada de forma aberta e superficial. O autor afirma 

que “a palavra pode chegar a contradizer a imagem” (BARTHES, 1990, p. 21). Neste sentido, a 

descrição da imagem não está de acordo com a legenda oferecida na hashtag, tornando-se 

contraditória ao contexto da mensagem comunicacional.  

 

Imagem 2 – Postagem da marca Quem disse berenice? no Facebook (2018) 

 

Fonte: Página da Quem disse berenice? no facebook5. 

 

Descrição imagética: 

A imagem representa uma fotografia, uma vez que se apresenta como uma imagem figurativa, 

com traços registrados da própria realidade. A imagem é composta por um fundo bege com uma base 

                                                           
5 Disponível em: <https://www.facebook.com/quemdisseberenice/>. Acesso em: 10/07/18 às 13h20. 
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da marca em destaque no lado Inferior direito. No canto superior esquerdo da imagem é possível 

visualizar o seguinte texto: "proteção FPS 40 + resistência à água e ao suor", no canto inferior direito, 

vemos "base cushion".” 

Por se tratar de uma postagem nas redes sociais, os elementos textuais presentes na legenda 

da imagem também serão observados, a fim de compreender o conteúdo da postagem em sua 

totalidade. A publicação conta com a seguinte legenda: “Não é à toa que a nossa base cushion é uma 

solução completa pro seu dia a dia. Além da embalagem prática e tecnologia inovadora que nasceu 

na Coréia, combinamos mais duas características especiais em um mesmo produto: proteção FPS 40 

e resistência à água. Vem pra loja experimentar e volta aqui pra contar pra gente o que achou. 

http://bit.ly/lancamentos_base_cushion” 

Em seguida separado por um espaçamento do conteúdo principal da mensagem é possível 

observar o seguinte elemento textual: “#PraCegoVer: imagem vista de cima da embalagem da base 

cushion fechada, com a luz do sol batendo nela, projetando uma sombra para a esquerda. Podemos 

ver gotículas de água sobre a embalagem e sobre a superfície onde ela está apoiada. No canto superior 

esquerdo da imagem, vemos o texto "proteção FPS 40 + resistência à água e ao suor", no canto inferior 

direito, vemos "base cushion".” 

 

Mensagem Plástica: 

A fotografia não possui uma moldura, mas todos os elementos visuais que compõem a imagem 

estão presentes no quadro da imagem, sem nenhum recorte. O enquadramento desta imagem é 

vertical e fechado, o que dá a sensação de proximidade com os elementos visuais representados na 

imagem. O ângulo de tomada da imagem é plongeé leve, dando a base a sensação de centralidade na 

imagem. A dimensão da postagem a pequena, uma vez que ela se encontra presente de em um 

ambiente virtual. A iluminação da imagem é dura que incide diretamente no objeto proporcionando, 

sombras marcadas e nítidas. 

A imagem possui cores nuances de cores neutras e quentes. As cores neutras estão 

representadas pelo branco, marrom e preto. E as cores quentes pelo amarelo e o laranja. Mesmo 

possuindo uma predominância de cores neutras a imagem consegue transmitir uma sensação de calor 

e frescor devido a sobreposição da iluminação na imagem. 
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Mensagem Icônica: 

 Por se tratar de uma imagem simples a mesma possui poucos elementos visuais. Pode-se 

perceber a representação visual da base na imagem e a presença de alguns pingos de água. Pingos 

estes que podem representar a resistência do produto à água e ao suor e acrescentam na imagem uma 

sensação de frescor e resistência.  

Outro símbolo presente na imagem é constituído pela logomarca representada por um coração. 

Todos os produtos da empresa possuem este signo imagético em suas embalagens. A luz do sol é 

representada na imagem, pois a imagem possui uma sombra. Esta incisão solar possibilita a imagem 

uma sensação de claridade que pode ser associado ao verão e ao “suor” que é um elemento textual 

que informa ao receptor da mensagem um dos benefícios do produto da utilização do produto. 

 

Mensagem Linguística:  

Pode-se observar na imagem os seguintes elementos textuais. No canto superior esquerdo da 

imagem é possível visualizar o seguinte texto: "proteção FPS 40 + resistência à água e ao suor", no 

canto inferior direito, vemos "base cushion".” Informações estas que são caracterizadas como os 

benefícios principais do produto, por isso possuem um destaque maior na imagem.  

A publicação conta com a seguinte legenda: “Não é à toa que a nossa base cushion é uma 

solução completa pro seu dia a dia. Além da embalagem prática e tecnologia inovadora que nasceu 

na Coréia, combinamos mais duas características especiais em um mesmo produto: proteção FPS 40 

e resistência à água e ao suor. Vem pra loja experimentar e volta aqui pra contar pra gente o que 

achou. http://bit.ly/lancamentos_base_cushion”. 

Em seguida separado por um espaçamento do conteúdo principal da mensagem é possível 

observar o seguinte texto: “#PraCegoVer: imagem vista de cima da embalagem da base cushion 

fechada, com a luz do sol batendo nela, projetando uma sombra para a esquerda. Podemos ver 

gotículas de água sobre a embalagem e sobre a superfície onde ela está apoiada. No canto superior 

esquerdo da imagem, vemos o texto "proteção FPS 40 + resistência à água e ao suor", no canto inferior 

direito, vemos "base cushion".” 

Percebe-se que a descrição da imagem é realizada de forma compreensível, uma vez que 

destaca características visuais que possibilitam uma ligação representativa direta com a imagem. 
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Todos os elementos visuais que compõem a imagem, estão representados na descrição e a descrição 

consegue realizar de forma eficiente a associação com o conteúdo imagético. 

 

CONCLUSÕES 

 

A análise de cada uma das postagens das marcas e o estudo de sua efetividade comunicacional 

permitiu a compreensão implícita global das mensagens. A partir da análise imagética foi possível 

perceber que as marcas que utilizam a hashtag #pracegover, não possuem a mesma abordagem na 

descritivas das imagens. No caso das duas postagens analisadas é possível perceber algumas 

diferenças marcantes na forma de descrição realizadas pelas marcas. 

Na postagem realizada pela Samsung Brasil na página do facebook a descrição ocorre de 

forma superficial, não descrevendo a imagem em sua complexidade. Percebe-se ainda que a descrição 

pode possibilitar uma interpretação diferente dos elementos que estão presentes visualmente na 

imagem. A marca Quem disse berenice? possui uma abordagem mais aprofundada de todos os 

elementos visuais o que possibilita a compreensão da mensagem comunicacional da organização. 

Dentro desta perspectiva de interpretação Barthes (1990) afirma que a imagem antes ilustrava 

o texto, tornava-o mais claro, hoje o texto pode tornar a imagem mais pesada, induzindo uma cultura, 

uma moral, uma imaginação. Para o autor, algumas vezes o texto limita-se a ampliar as conotações 

já incluídas na imagem, mas por vezes, o texto produz ou inventa, um significado inteiramente novo.  

Posteriormente a coleta de informações para a construção do referencial teórico e diversas 

leituras sobre a temática da publicidade inclusiva, mais especificadamente sobre a utilização da 

hashtag #pracegover como uma estratégia comunicacional, foi possível perceber por intermédio da 

análise, que a estratégia não possui parâmetros de aplicabilidade, uma vez que cada marca possui uma 

forma diferente de realizar a descrição das imagens.  

Após e análise e a percepção sobre a aplicabilidade da estratégia. Chega-se à conclusão de 

que a publicidade vende significados, valores, sensações, entre outro, tendo como objetivo final o 

consumo. Ela procura despertar o desejo nos consumidores a fim de que eles adquiram os bens e os 

serviços propagados no momento da divulgação. Portanto a publicidade é uma estratégia pautada 

pelos estímulos dos sentidos, sensações e emoções. 
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Dentro desta perspectiva, percebe-se que o deficiente visual não possui nesta estratégia a 

possibilidade de se encantar com a beleza das postagens e das sensações transmitidas por meio da 

imagem que possuem uma carga simbólica ilimitada, capaz de emocionar, influenciar, conquistar, 

seduzir e encantar o receptor, pois as descrições imagéticas são realizadas de maneira racional, 

superficial e informacional. 

Por fim, compreende-se por intermédio das análises que mesmo se tratando de uma estratégia 

que vise a inclusão da pessoa com deficiência a utilização da hashtag #pracegover realiza uma 

abordagem racional, descrevendo apenas elementos visuais daquilo que constitui a imagem. Sem 

levar em consideração o processo de sedução, a criatividade a interatividade, princípios este que 

regem a construção das mensagens publicitárias. 

 

THE IMAGINE DESCRIPTION IN HASHTAG #PRACEGOVER: AN ANALYSIS FROM 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEXT AND IMAGE 

 

ABSTRACT 

  

The purpose of this study is to understand how the imagery description is used in the construction of 

hashtag #PraCegoVer in Facebook publications of brands, Samsung and Who said Berenice ?. These 

tags were selected because of the hashtag #PraCegoVer, with the premise of answering the following 

problem: "How do brands use the image description in the hashtag #PraCegoVer on their fanpages?". 

Considering the qualitative characterization of the research, the research was carried out based on a 

bibliographical research, in which a conceptual discussion of the relationship between text and image 

was established, based on the image concept of Santaella and Noth (2005), the relationship between 

text and image of Barthes (1990) and some constitutive elements of the image analysis proposed by 

Joly (2007). 

 

Keywords: Communication. Image. Description. Poor Visual. PraCegoVer. 
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A TWITCH TV COMO MEIO EMISSOR DE UMA MENSAGEM 

 

Lara Lima Satler (UFG)1 

Cristian Vargas de Sousa Neves (UFG)² 

 

RESUMO  

O presente artigo é um desdobramento do plano de trabalho de iniciação científica de título 

“A Twitch como forma de manifestação do audiovisual na web”, que tem como objetivo entender a 

narrativa audiovisual produzida na plataforma de streaming Twitch TV, avaliando como a 

interatividade de seu meio interfere e molda a forma que se constrói a narrativa. A pesquisa 

bibliográfica e a netnografia são caminhos metodológicos fundamentais para investigação. Assim a 

trajetória feita para conseguir aliar uma plataforma até então pouco estudada a uma teoria já 

consolidada, está presente neste artigo. Para tal foi necessária a interpretação de Marshall McLuhan 

em “o meio é a mensagem”. Através de autores como Sonia Montaño La Cruz e Adriana Braga, 

buscou-se discutir tal aforismo considerando a plataforma pesquisada. Assim após entendido o 

funcionamento do meio em seu fluxo, em seu uso habitual, e a mensagem que é emita por ele, 

discutiu-se como a narrativa audiovisual na web é moldada e construída dentro da Twitch TV,  

concluindo que a forma interativa de se fazer o audiovisual na Twitch interferiu, ao longo do tempo, 

na construção de conteúdo e também no posicionamento da plataforma atualmente. 

  

Palavras-chave: McLuhan; interação; plataforma; Twitch TV.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Este texto é um desdobramento do plano de trabalho de iniciação científica de título “A 

Twitch como forma de manifestação do audiovisual na web”, que está vinculado à pesquisa 

"Grupodidatismo de youtubers: Em época de espetáculo do eu, cabem narrativas coletivas?", 

realizada na Universidade Federal de Goiás, e busca entender a plataforma de streaming Twitch TV 

como um meio, teorizado por Marshall McLuhan.  

A Twitch TV é uma interface vem de um spin-off, ou seja, uma derivação do site de 

transmissões ao vivo Justin.tv, que herda a forma lifecasting de narrar, sendo esta uma experiência 
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de narrativa da vida cotidiana em tempo real, que age abastecendo a demanda de um público de 

jogadores específicos que anseiam por um espaço que une a narrativa audiovisual sequenciada com 

os jogos, sendo esse público os gamers. O foco principal é a distribuição desse conteúdo via 

streaming. Através de sua própria rede consegue emitir e receber as informações ao mesmo tempo 

em que as repassa ao usuário de jogos em tempo real, incluindo transmissão de competições de 

eSports, esportes eletrônicos, além de conteúdos criativos de caráter ao vivo como os talk shows. 

A narrativa audiovisual na plataforma se mostra, em um primeiro olhar, bastante particular, 

diferente de muitos outros sites que têm o audiovisual como essência. Nos canais de transmissão 

encontra-se diversas ferramentas de interação ao vivo, como um chat, por exemplo, que permitem ao 

usuário uma interação direta com o produto e com outros usuários. O que parece tornar a produção 

de conteúdo interativa, dinâmica e divertida, tanto para quem produz, quanto para quem participa. 

A Twitch TV desde antes de seu surgimento coleciona excelentes números.  Mesmo quando 

era apenas um segmento do seu site de origem, a plataforma chegou a reter grande parte de todo seu 

acesso. Em 2014, 43% de todo conteúdo ao vivo online já era transmitido por ela e chegou a alcançar 

também no mesmo ano o 4° maior tráfego de internet dos Estados Unidos, marca que se mantém até 

os dias atuais. Sua produção de conteúdo audiovisual bate os 12 bilhões de minutos mensais, estes e 

outros números que levaram a disputa da plataforma pelas gigantes Google e Amazon, essa última a 

adquiriu pelo valor de US$ 970 milhões de dólares (VOLTOLINI, 2014). 

As estatísticas em torno da Twitch e sua forma particular de se organizar nos canais motivaram 

a pesquisa. Porém mesmo tendo resultados crescentes por anos e apresentando um conteúdo diferente 

do que é visto na web, a plataforma ainda é pouco conhecida e estudada. As pesquisas encontradas 

pouco ou nada abrangem de seu conteúdo audiovisual, se configurando essa uma das maiores 

motivações para a efetivação da pesquisa e também um dos desafios, pois pouco se sabe sobre sua 

configuração como uma streaming de narrativas audiovisuais. 

Logo compreender a Twitch como um meio, levando em consideração os escritos de Marshall 

McLuhan (1993), em Os Meios de Comunicação Como Extensões do Homem, tornou possível a 

construção de um referencial teórico capaz de entender o funcionamento da plataforma em seu fluxo, 

“o modo em que o meio é usado no dia a dia de forma já habituada, ou seja, o “lugar” onde as molduras 

se sobrepõem de forma tensa, um lugar privilegiado para compreender o meio, desabituar os usos e 

desnaturalizar o olhar” (MONTAÑO LA CRUZ, 2012, p.63), e possibilitando discutir como se dá a 
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relação presente entre produtor e participante de um canal de transmissão dentro da interface, e 

consequentemente como é moldado seu conteúdo. Assim, esse artigo é guiado pela questão: como a 

narrativa audiovisual na Twitch TV é moldada pela interatividade do seu meio? 

 Visando alcançar o objetivo da pesquisa, utiliza-se duas metodologias como base. A primeira 

é a Pesquisa Bibliográfica, uma metodologia que é amplamente utilizada durante todo o processo da 

pesquisa. Stumpf (2005) afirma ser a pesquisa bibliográfica o planejamento global inicial de qualquer 

tipo de trabalho, acrescentando o pensamento dos autores as suas ideias e teorias a serem 

concretizadas, para darem força e relevância ao que é dito. A segunda metodologia utilizada para 

chegar aos objetivos foi a netnografia (RODRIGUES, 2015). Um termo relativamente novo, acredita-

se ter sido empregado pela primeira vez em 1997, o qual estuda as relações comportamentais de 

indivíduos e grupos sociais dentro da internet e também as dinâmicas deste grupo no ambiente online 

e off-line. 

 A metodologia garantiu nosso estudo do conteúdo atual, dividida em quatro procedimentos 

aplicados a este trabalho. A primeira chamada Entrée Cultural, é a delimitação do meu público para 

análise, no caso um/a produtor/a de conteúdo da Twitch. A segunda é a coleta e análise de dados, que 

são retiradas de uma entrevista direta com o/a broadcaster. A terceira é a Ética de pesquisa, ao entrar 

em contato com o entrevistado, nos identificamos como pesquisadores para não passar como um 

membro da comunidade e retirar dados de maneira não ética. Por último a checagem dos dados e o 

feedback ao streamer, os dados analisados e coletados serão devolvidos ao entrevistado, como forma 

de levar a ele/a o conhecimento adquirido por sua contribuição ao trabalho. 

Assim, em primeira estância foi entendemos a definição de meio, apresentado por MclLuhan, 

através dos escritos de Adriana Braga (2012), que a traduz como tecnologia, e tomar a interface de 

transmissão de games em estudo como tal. Conhecido a tecnologia empregada na Twitch, e a 

teorizando baseado em escritos bem fundamentados de outros autores, analisamos qual a mensagem 

emitida por ela, guiados pelas definições do próprio acadêmico canadense em outros textos e falas. 

Entendidos ambos chegamos na conclusão que a relação do meio com a mensagem produz seu 

conteúdo audiovisual e também a maneira que a plataforma de apresenta na web. O caminho feito 

para entender esta relação é mostrado no desenvolvimento, juntamente com a apresentação da 

plataforma, para tornar mais clara toda a interpretação feita sobre a mesma ser um meio emissor de 

uma mensagem. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 Destrinchando a Twitch 

Vinda de um spin-off, ou seja, uma derivação do site de transmissões ao vivo da plataforma 

Justin.tv, a Twitch herda a forma lifecasting de narrar, sendo esta uma experiência de narrativa da 

vida cotidiana em tempo real que age abastecendo a demanda de um público de jogadores específicos 

que anseiam por um espaço que une a narrativa audiovisual sequenciada com os jogos, sendo esse 

público os gamers.  

O objetivo de produzir conteúdos relacionados ao universo gamer, sendo o foco principal a 

distribuição desse conteúdo via streaming. Através de sua própria rede consegue emitir e receber as 

informações ao mesmo tempo em que as repassa ao usuário de jogos em tempo real, incluindo 

transmissão de competições de eSports, esportes eletrônicos, além de conteúdos criativos de caráter 

ao vivo como os talk shows. 

Quando falamos de uma plataforma de narrativas audiovisuais que está imersa na web é de 

suma importância conhecer aspectos da interface, como sua origem,  

 

É habitual as empresas web estarem fortemente molduradas pela história de suas origens, 

principalmente no contexto 2.0, em que essas histórias colocam grandes empresários atuais 

em um passado de usuários comuns, curiosos, experimentais, no ambiente cotidiano, criando 

suas empresas entre tentativa e erro (MONTAÑO LA CRUZ, 2012, p.119). 

 

O berço da Twitch TV coincide com sucesso da Justin TV, afinal a primeira se derivou da 

segunda. Quando a plataforma Justin TV, que a partir de agora trataremos também com a sigla JTV, 

foi lançada em março 2007 pelos quatro universitários Justin Kan, Michael Seibel, Kyle Vogt e 

Emmett Shear, o site era especializado em vídeos domésticos ao vivo denominado por eles de 

Lifecasting, porém os jogadores aproveitaram para transmitir suas sessões de jogos, o que culminou 

no surgimento de uma categoria específica de narrativa audiovisual, dentro da plataforma para os 

gamers. Temos argumentado que esse é um gênero audiovisual próprio da web. 

A Twitch, portanto, foi um apêndice da JTV, criado para atender os jogadores, que cresceu 

rapidamente e reteve grande parte do tráfego do site. No mês de junho de 2011, observando o 
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potencial desta aba, os criadores da plataforma decidiram destacá-la da JTV criando uma nova 

plataforma denominada Twitch TV. 

O nome escolhido não foi por acaso e diz muito do conteúdo que é observado na plataforma. 

Da tradução livre do termo em inglês, Twitch significa contração muscular, mas é atribuído esta 

expressão a primeira categoria relacionada aos videogames comuns, surgida quando os jogadores 

somente reagem aos acontecimentos dentro do jogo, não havendo estratégias e nem táticas para 

concluí-lo. 

A Twitch se tornou popular e cresceu estrondosamente, em pouco tempo de funcionamento 

apresentou números expressivos. No seu primeiro mês de existência, acumulou 8 milhões de usuários, 

com um pouco mais de dois anos do lançamento de seu beta o site contava com 45 milhões de 

espectadores únicos e no início de 2014 alcança a marca de quarto maior tráfego em horário de pico 

na internet nos Estados Unidos, ficando atrás somente da Netflix, Google e Apple (VOLTOLINI, 

2014).  

O engajamento de seus produtores de conteúdo e público também significante, sendo que em 

2014 contava com 12 bilhões de minutos em sua produção mensal de produto audiovisual e seus 

espectadores consumiam em média 106 minutos diariamente (VOLTOLINI, 2014).  

No segundo semestre de 2014 a Justin TV fechou suas portas e a gerenciadora do site alterou 

seu nome para Twitch Interactive, demonstrando o atual foco de seus criadores, que consiste a partir 

de então direcionar toda a plataforma conhecida como Twitch em uma interface que mescla a 

experiência de conectividade, com a interatividade em tempo real.  

Os enormes números apresentados pela Twitch geraram uma disputa entre duas colossais do 

ramo da tecnologia, a Google e a Amazon e, no mesmo mês, a plataforma foi vendida por US$ 970 

milhões de dólares para a Amazon, que continua a investir em seu crescimento no ramo tecnológico 

e audiovisual (VOLTOLINI, 2014). 

Após a sua venda o site continuou a superar em números, em 2015 contava com mais de 1,5 

milhão produtores e 100 milhões de participantes mensais. No segundo semestre de 2017, a Twitch 

TV ainda continua sendo o principal serviço de streaming ao vivo de games nos Estados Unidos e 

em 2018, ele conta com 2 milhões de difusores mensais e 15 milhões de usuários ativos diariamente 

(VOLTOLINI, 2014).  
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Sobre a interface, o site em sua versão atual é bastante simples e intuitivo, se diferenciando 

das suas versões anteriores. Podemos observar em sua home ou página inicial (FIG. 1) primeiramente 

a barra de tarefas, de cor roxa na parte superior, nela temos destacado pelo número 1 a janela de 

pesquisa, onde podemos pesquisar por jogos, streamers e informações da plataforma, no 2 o botão 

para você fazer Login e entrar em sua conta. Caso não tenha uma, você faz no número 3 o seu cadastro 

para obter acessos a algumas funcionalidades dentro da plataforma.  

Posicionado à esquerda da janela de pesquisa, número 1, se encontram os botões procurar, que 

ao clicar você vai para uma lista de jogos que estão sendo transmitidos, obter desktop, onde você faz 

download do aplicativo para ter acesso direto de sua área de trabalho, dispensando o uso de um 

navegador, obter prime, no qual você assina um serviço pago e obtém benefícios exclusivos no site, 

e por último o botão loja, que te direciona para a loja virtual de itens da Twitch. 

A janela de transmissão em destaque (FIG. 1), localizada em sua parte central pela número 

4, é uma sugestão da plataforma para se assistir, geralmente levando em consideração sua região e 

interesses. O que é mostrado na imagem é original da plataforma (produzida pela Twitch). No número 

5, encontra-se uma lista de transmissões sugeridas para você assistir, bastando clicar em uma para ser 

reproduzida na janela maior. Se descermos a barra de rolagem do navegador iremos nos deparar com 

Figura 7: Janela da página inicial da Twitch TV mostra canais ao vivo em 
destaque. Disponível em:<https://www.twitch.tv/>. Acesso em 2 jun.2018. 
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os jogos em destaque, evidenciado na marcação 6 (Fig 2), são os jogos que as pessoas mais estão 

assistindo, divididos em plataformas (Playstation 4, Xbox One e computador) e ordenados pelo 

número de espectadores. 

Quando clicamos em algum dos jogos em destaque, no caso League Of Legends, somos 

direcionados para os canais online (FIG. 3). Se você tiver feito o login, ele colocará na parte superior 

esquerda, indicado pela seta de número 7, os canais que você segue e inferiormente, na seta 8, os seus 

amigos que estão online naquele momento. No número 9, está localizado todos os canais, organizados  

em um primeiro momento pelo idioma do seu país, no caso do Brasil, logo os streamers 

brasileiros aparecerão primeiro. 

 

Figura 8: Janela da página inicial da Twitch TV com jogos em destaque. 

Disponível em:<https://www.twitch.tv/>. Acesso em 2 jun.2018. 

Figura 9: Janela de canais em destaque online de League Of Legends.  

Disponível em:<https://www.twitch.tv/directory/game/League%20of%20Legends>. 

Acesso em 2 jun.2018 
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O layout dos canais tem essa mesma organização visual. Se observarmos (FIG. 4) temos 

basicamente três pontos importantes dentro do espaço de um broadcaster, alguns elementos das 

páginas passadas se mantêm, como a barra na lateral esquerda em cinza e a barra de ferramentas em 

roxo na parte superior. Quase centralizado, demarcado como o número 10, há a janela de transmissão 

onde podemos ver a tela do computador de quem transmite, ocupando cerca de 80% do espaço útil e 

ao canto a câmera que filma o rosto do streamer, preenchendo os outros 20% do espaço. 

A direita, número 11, temos o chat, figura importante da construção da plataforma desde sua 

origem na JTV. Nele os espectadores comunicam entre si e com o streamer, em seu topo é 

apresentado o nickname dos participantes que mais “torceram” com seus bits, ou seja, o nome de 

quem adquiriu moedas no site e doou para o streamer. O chat tem um rápido fluxo, o que atrapalha 

na leitura das mensagens, porém é um dos pontos centrais de interação do canal, mas só é possível 

digitar e conversar nele tendo feito o Login no site. 

 

 

Acima da janela principal, indicado pelo número 12, temos as abas de vídeo, são gravações 

das streams já encerradas que podem ser vistas em on demand, ou seja, sob demanda podendo o 

usuário dar o play e parar quando quiser após a transmissão. Logo ao lado temos três ícones, nos 

Figura 10: Janela de transmissão canal Jukes da Twitch. Disponível 
em:<https://www.twitch.tv/jukes>. Acesso em 2 jun.2018. 



 

592 
 

quais se encontram as coleções de vídeo, eventos, seguidores e seguindo do streamer, alguns dados 

pessoais, funcionando quase como os itens seguindo, seguidores e mídias, de outras redes sociais. 

Ainda na barra de tarefas do transmissor, um pouco mais para direita, está presente, com fundo 

roxo e escritas em branco, o ícone de coração, nele ao clicar você adiciona o canal aos seus favoritos, 

o segundo e terceiro ícones permitem uma participação mais ativa.  

Ao inscrever-se, o usuário assina o canal por um período de 30 dias e por uma quantia de $ 

4,99 (quatro e noventa e nove dólares), valor que dá ao participante privilégios escolhidos pelo dono 

do canal. Tratam-se emoticons exclusivos para utilizar no site, seu nome em destaque em uma lista 

de inscritos e a participação de grupos em outras redes sociais que permitem ter uma comunicação 

direta com o streamer. “Adquira Bits”, é o local que você compra as moedas para “torcer” pelo seu 

produtor favorito, ganhando uma participação breve na janela de transmissão e ajudando-o a bater 

metas. 

Deslocando a barra de rolagem para baixo (FIG. 5) a janela de vídeo e o chat acompanham o 

usuário, abaixo encontram-se as informações de quem transmite, marcadas no número 13, tais como 

suas redes sociais, benefícios de inscritos, doadores, etc. 

 

Figura 11: Janela de transmissão da Twitch com informações do canal Jukes. 
Disponível em:<https://www.twitch.tv/jukes>. Acesso em 2 jun.2018. 
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Por ser um site temático conceituado por MONTARDO et. al. (2016, p. 13) como um site no 

“qual são designados ambientes digitais projetados para sustentar a socialização online em torno de 

objetos de consumo específicos”, observamos que a plataforma é quase que restrita ao público gamer. 

Logo, ambientalizar o leitor sobre a interface em estudo configurou-se de suma importância. 

Discutir como a plataforma distribui seus conteúdos, sejam eles gráficos ou audiovisuais, se 

alinha com um dos aforismas do livro Os Meios De Comunicação Como Extensões do Homem, de 

Marshall McLuhan (1993), para quem o meio é a mensagem. Afinal, o audiovisual que circula nesta 

interface é moldado por ela? Esse assunto será tratado no próximo item. 

 

2.2 A Twitch como Meio Emissor de uma Mensagem 

Compreender a Twitch como um meio, teorizado por Marshall Mchluhan (1993), instituiu 

positividade a certas formas de entendimento do mesmo. O acadêmico canadense foi alvo de críticas 

ao apresentar seus aforismos ao mundo e lançou no ano de 1964 o livro que o consagraria como o 

oráculo da era elétrica, Understanding Media: the extensions of men, em 1964, lançado no Brasil em 

1967 com o título Os Meios de Comunicação como extensões do homem (BRAGA, 2012, p. 48). 

Nele prenuncia os impactos da mídia pós-moderna em quase 20 anos. Assim: 

 

Recentemente, a obra de McLuhan tem sido objeto de releituras. Quando foi escrita, em 

meados dos anos 1960, a televisão era em preto e branco, o mundo estava dividido pela 

Guerra Fria e a ideia do mundo do futuro como uma “aldeia global”, onde cada pessoa poderia 

estar interligada a cada outra por meios de comunicação parecia utópica demais, otimista 

demais para um planeta que parecia sempre às vésperas da guerra atômica. Com o mundo 

digital contemporâneo, as outroras estranhas ideias de McLuhan sobre o futuro da 

comunicação ganharam o status de “profecias”, e sua obra passou novamente a ser lida e 

valorizada (BRAGA, 2012, p. 48 e 49). 

  

A presente pesquisa não se evade de tal processo, pois para o entendimento de uma mídia 

digital consolidada, como é a Twitch, foi necessário fazer a leitura desta teoria, junto com outros 

literatos que a comentam, a fim de entender se faz sentido incorporar um dos grandes dizeres 

McLuhanianos, “o meio é a mensagem”. 
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Contudo, dizer simplesmente que “o meio é a mensagem” é vago, em razão de que o paradoxo 

em si tem como plano de fundo uma porção de sentidos. O meio, como dito por Braga (2012), pode 

ser entendido como tecnologia. 

 

O que McLuhan entende por meio pode ser definido como tecnologia. Cada ferramenta ou 

técnica permite que o corpo humano estenda suas capacidades. Um martelo estende o poder 

da mão, a roda estende a habilidade do pé, etc. Um meio de comunicação seria mais uma 

dessas extensões técnicas. Cada uma das tecnologias produz um bias sobre o mundo da vida, 

sobre a organização das sociedades, propondo uma ideologia, uma visão de mundo 

específica. Assim, a invenção da escrita teria permitido a criação dos impérios, como a 

máquina a vapor possibilitou a expansão capitalista, como a eletricidade possibilita a aldeia 

global (BRAGA, 2012, p. 49). 

 

Compreender a criação dos impérios como consequência da invenção da escrita faz desta a 

mensagem da escrita, afinal para McLuhan (1993, p. 22) “a 'mensagem' de qualquer meio ou 

tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas 

humanas”. Pode-se então entender que um dos significados deste aforismo é que o meio ou 

tecnologia, em seu surgimento, configura um novo ambiente, pois a inovação por detrás de um novo 

meio, gera impactos à natureza humana. 

 

A estrada de ferro não introduziu movimento, transporte, roda ou caminhos na sociedade 

humana, mas acelerou e ampliou a escala das funções humanas anteriores, criando tipos de 

cidades, de trabalho e de lazer totalmente novos. Isto se deu independentemente do fato de a 

ferrovia estar operando numa região tropical ou setentrional, sem nenhuma relação com o 

frete ou conteúdo do veículo ferroviário (MCLUHAN, 1993, p. 22). 

  

A mensagem que o meio exibe não deve ser confundida com o conteúdo dele, como 

apresentado por McLuhan quando questionado em uma entrevista ao programa australiano Monday 

Conference, em 1977, sobre a relação do conteúdo da televisão e da mensagem da mesma, “o efeito 

desse grande ambiente de serviço em você é vasto, enquanto o efeito do programa é incidental” 

(MCLUHAN, 1977).  Isto é, a mensagem tem grande impacto, tanto na sociedade quanto no 

indivíduo, enquanto o conteúdo é incidente, ou secundário. Por isso, a sua teoria não está focada em 

estudar apenas o conteúdo das mensagens, mas o meio onde elas foram veiculadas e recebidas. 

Assim,   
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Colocando todo o foco no conteúdo e praticamente nenhum no meio, segundo essa teoria, 

perderíamos a chance de perceber e influenciar no impacto das novas tecnologias na 

humanidade, e portanto, estaríamos despreparados/as para as revolucionárias transformações 

ambientais induzidas pelas novas mídias (BRAGA, 2012, p. 52). 

 

Lembrando que um dos objetivos do trabalho é analisar as narrativas audiovisuais veiculadas 

na Twitch, ao entendê-la como o meio, nos termos de McLuhan, nos questionamos se a mensagem 

nesta plataforma pode ser moldada por ela. Desse modo, o estudo da interface da plataforma precisa 

ser feito categoricamente e, para tal, é preciso ficar “à margem de qualquer estrutura ou meio, que os 

seus princípios e linhas de força podem ser percebidos. Pois os meios têm o poder de impor seus 

pressupostos e sua própria adoção aos incautos” (MCLUHAN, 1993, p. 9). O que é bastante comum 

e torna difícil compreendermos a tecnologia que está a nossa frente em sua essência, devido a dois 

fatores que Sonia Montaño La Cruz traz: 

 

Primeiro, porque vivemos numa cultura que privilegia o espaço visual, isto é, o ambiente que 

emerge da escrita e que só tende a perceber a realidade linearmente, vendo tudo em forma de 

figuras e fundos, como apontou McLuhan (1993), sem possibilidade de perceber dentro desse 

marco as simultaneidades. Acontece, assim, um desequilíbrio do sentido da vista, nos 

tornando cegos. Em segundo lugar, o meio quer ser percebido de um modo específico e opera 

essa sobreposição de molduras para atingir tais objetivos. Os meios não são neutros; podemos 

pensá-los com Bergson (1999), como corpos que percebem e, ao perceber, recortam aquilo 

que lhes é necessário para a ação. Portanto, as imagens de um meio registram seu modo de 

percepção de si e do entorno. O modo como o meio quer ser percebido é percebido por nós 

como se fosse o conteúdo desse meio. Basta pensar quanto tempo e quanta literatura foram 

dedicados a pensar a TV no seu teor conteudístico e desconsiderando suas práticas técnicas, 

estéticas e de produção de sentido, relegando-as a um plano de fundo inexistente, deixando 

como figura (sem fundo) o que a TV “não é” ou o que ela “deveria ser”. Portanto, poder 

perceber o meio no seu fluxo exige toda uma desnaturalização do olhar (MONTAÑO LA 

CRUZ, 2012, p.63). 

 

Pode-se acrescentar também o que “McLuhan chamava de 'sonambulismo de nossos dias' era 

a obsessão crítica pelos 'conteúdos' das mídias e o esquecimento sobre o bias colocado pelo próprio 

meio” (BRAGA 2012). Ou seja, além de pertencermos a uma cultura visual e o meio interferir na 

forma que ele quer ser percebido, ainda temos uma obsessão apenas por seu conteúdo e acabamos 

por cair em seu bias, que é a distorção do julgamento de um observador pelo seu envolvimento com 

o objeto em observação.  
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Logo devemos compreender a plataforma Twitch, entrando em seu fluxo, “o modo em que o 

meio é usado no dia a dia de forma já habituada, ou seja, o “lugar” onde as molduras se sobrepõem 

de forma tensa, um lugar privilegiado para compreender o meio, desabituar os usos e desnaturalizar 

o olhar” (MONTAÑO LA CRUZ, 2012, p.63). 

Tomar a interface de transmissão de games em estudo como um meio, ou melhor como uma 

tecnologia, é dizer que ela consiste em um software de livestream com foco específico em conteúdo 

relacionado a jogos. Separando os termos para melhor compreensão, entende-se que a Twitch como 

um software “congrega a capacidade de lidar com informações. A partir daí, processa instruções sobre 

tarefas possíveis de realizar. Como consequência, desdobra ações concretas aptas a produzir efeitos.” 

(LADEIRA, 2016, p. 4). 

Pensando a plataforma como uma livestream é valoroso definir os vocábulos live e stream 

separadamente. Stream, em um contexto técnico, é um: 

 

Processo de distribuição de conteúdos, via Internet, em que o utilizador inicia a sua 

visualização sem necessidade de fazer download dos ficheiros que constituem os conteúdos, 

permitindo o início da visualização num curto espaço de tempo e exibindo o conteúdo 

sequencialmente, à medida que este vai chegando ao computador do utilizador. O utilizador 

vai visualizando o conteúdo dos ficheiros ao ritmo a que estes vão chegando, necessitando 

apenas de um pequeno tempo de espera inicial para o processo de sincronização e criação de 

uma memória temporária (buffer) utilizada para armazenar alguns segundos do conteúdos, 

para que possa absorver alterações do ritmo de recepção e/ou quebras temporárias de ligação 

(ADÃO, 2006, p. 21). 

 

Pode-se pensar stream também como um processo de transmissão, em que um certo conteúdo 

armazenado no servidor de algum site é transmitido à medida que o mesmo vai chegando ao 

computador do usuário. O termo live, em tradução literal significa viver, porém associado ao contexto 

de stream pode ser entendido como “ao vivo”.  

Associando então os dois termos à tecnologia empregada na Twitch, esta é uma plataforma 

capaz de executar uma ação programada, ou seja, que transmite o conteúdo armazenado em seu 

servidor para os usuários ativos. Porém seu diferencial está na sentença live, pois a Twitch faz a ponte 

entre o computador do streamer e o de quem assiste. Enquanto o gamer envia seu conteúdo 

audiovisual em tempo real para o site, o usuário já o recebe em sua máquina também em tempo real, 

antes mesmo de ser armazenado no servidor. 
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Assim, após discutir a Twitch como um meio e a tecnologia stream que ela engloba, sua 

mensagem se torna mais clara. A mudança no padrão comportamental dos consumidores de conteúdo 

audiovisual na internet, pela plataforma, está na sua palavra-chave live, como mencionado 

anteriormente. A conexão entre o streamer, aquele que constrói o conteúdo, e o usuário, que o 

consome, é oferecida ao vivo, o que torna a prática dentro da Twitch muito mais ativa.  

Assim, a ligação entre ambos passa pela possibilidade de interação em tempo real, afinal todos 

que estão envolvidos na transmissão, estão em um mesmo momento em frente ao software, que os 

aproxima. 

A participação em replay é uma forma de reconhecimento nova, típica da nova mídia, e tem 

grandes consequências, principalmente cognitivas, consequências que afetam a natureza da 

nossa cognição ou consciência e inteiramente na direção da extrema auto-consciência. Uma 

vez perguntei a um famoso quaterback do futebol americano na televisão, sobre o efeito que 

o replay instantâneo tinha no jogo de futebol americano. Ele disse: ”agora nós temos que 

jogar de um modo que a audiência possa assistir o processo acontecendo. Eles não estão mais 

interessados em apenas ver o efeito do lance, eles querem ver a natureza do lance”. Eles 

tiveram que abrir o lance, no campo, para permitir ao público participar mais completamente 

no processo do jogo de futebol (MCLUHAN, 1977, s/p). 

 

Assim, o replay interferiu na forma de jogar futebol, assim como o ao vivo interferiu na forma 

da Twitch produzir narrativas audiovisuais. Jogar futebol, a partir do estabelecimento do replay 

instantâneo, está voltado para uma maior participação do público no processo, assim como a 

plataforma, com a transmissão de jogatinas eletrônicas em tempo real, se estrutura em torno de um 

modo participativo que o ao vivo, possibilita. Uma destas possibilidades é a aproximação de dois 

pólos do esquema da comunicação (emissor e receptor ou streamer e usuário ou transmissor e 

participante) e a interação entre eles na construção da mensagem, que inova o modo de narrar por 

meio dessa mudança no padrão do audiovisual na web. 

Comparando-a com sites que tem uma premissa semelhante, stream de audiovisual, como o 

YouTube por exemplo, é perceptível a diferença. O YouTube armazena e transmite seu conteúdo de 

seu servidor, funcionando como uma stream, mas para ele estar disponível a dinâmica de trabalho é 

diferente. Primeiro o produtor do vídeo precisa fazer uma gravação offline, desconectado da internet, 

então ele envia o vídeo para o site, que após carregá-lo o torna disponível no canal de quem o enviou 

(mesmo que atualmente a plataforma já disponibilize a opção ao vivo). Somente após este processo 
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o vídeo pode ser visto e comentado. Já pensando no contexto da Twitch tudo acontece em um bloco 

único de processos, transmissão, recepção, gameplay, comentários, reações etc.  

É nítido, na atualidade, a consciência da plataforma como um meio que transmite uma 

mensagem. A mudança de postura da mesma, é observada em seu slogan, por exemplo, inicialmente 

encontrávamos: 

 

O slogan “Social Video for Gamers” 15 destaca a proposta do Twitch, que consiste 

basicamente no streaming. A palavra pode ser traduzida como transmissão16 e é basicamente 

essa a função da Twitch: permitir que os usuários transmitam ao vivo suas sessões de jogos. 

A transmissão pode ser realizada por computadores ou videogames com conexão à internet17. 

(MONTARDO et. al., 2016, p. 9) 

Quando acessado pelo autor da presente citação, em janeiro de 2016, o slogan "Social Video 

for Gamers" realmente traduzia a proposta da Twitch de reunir gamers, seus vídeos e públicos por 

meio de uma plataforma em rede. Porém é visto que em 2018, a Twitch define seu slogan como 

“Don’t Just Watch, Join in”, traduzido para “Não apenas jogue, participe”, manifestando uma 

alteração em sua mensagem e seu produto, que é pautado pela tecnologia do ao vivo e interativo, em 

todos os processos, e convida à participação. 

A consequência desta mudança de comportamento é vista em diversos pontos, sejam eles na 

interface ou no produto audiovisual. O site, modificou nomenclaturas típicas tal como o botão de 

“doação”, cujo o espectador doava uma quantia de dinheiro para o streamer, para cheer, que traduzido 

associado ao contexto de jogos significa torcer e as torcidas diante uma partida participam ativamente 

do processo, como exemplificado por McLuhan (1977) no surgimento do replay instantâneo. Ainda 

pensando nas modalidades de doação, a plataforma te permite inscrever em um canal, ação que custa 

4,99 dólares, porém oferece acesso a conteúdos exclusivos. Tais conteúdos são definidos pelo 

broadcaster, mas todos envolvem ferramentas de interação, desde emoticons para o chat até uma 

interação fora da Twitch com o streamer, via grupos de Facebook, Whatsapp, etc. 
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Outro ponto cabível de análise, que soma à conclusão da plataforma ser ciente de sua chamada 

à participação e interação, é a composição de sua logomarca. Se observado na figura 6 ela é composta 

pelo lettering Twitch e também pela representação um pequeno “balão de chat”, muito semelhante 

ao ícone do aplicativo Whatsapp.  

 

 

Analisando somente o balão, peça que é utilizada desde o surgimento da plataforma, podemos 

perceber que o chat sempre foi um item importante na composição da interface, até mesmo na Justin 

TV, ele é o principal item de interação dentro dos canais de transmissão. Agora observando a figura 

7, é possível ver que houve um abandono da representação de lettering presente na barra de tarefas, 

Figura 7: Janela da página inicial da Twitch TV mostra canais ao vivo em 
destaque. Disponível em:<https://www.twitch.tv/>. Acesso em 20 out.2018. 

 

Figura 12: Logomarca da Twitch.TV. Disponível 
em:<https://www.twitch.tv >. Acesso em 20 out.2018. 
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optando por utilizar este ícone, mais um dos vários itens que hoje incitam a participação dentro da 

Twitch. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após discutir a Twitch TV como um meio e a tecnologia stream que ela engloba, sua 

mensagem se configura a partir da mudança no padrão comportamental dos consumidores de 

conteúdo audiovisual na internet, pela plataforma, que está na sua palavra-chave live. A conexão 

entre o streamer, aquele que constrói o conteúdo, e o usuário, que o consome, é oferecida pelo ao 

vivo, o que torna a prática dentro da Twitch muito mais ativa. 

No momento em que a narrativa audiovisual está sendo construída há a interação e 

interferência de seu público, quase que um feedback instantâneo sobre o que está sendo produzido, 

de seus consumidores ativos. Concluindo que essa ponte, que o “ao vivo” gera, a interação, é a sua 

mensagem, que impacta na forma que a interface se organiza e seu conteúdo é formado. 

Assim se deu desde seu surgimento. Os conteúdos que antes eram frios e dotados de somente 

uma jogatina tediosa, pela falta de interação entre gamer/produtor de vídeos e usuário, hoje já se faz 

presente talk shows e outros quadros que tem muito mais a interação e participação como foco 

principal, do que o jogo propriamente dito. Situação que só é possível pelo fato de que a plataforma 

sabe de seu poder de influência através da interação e age com modificações em si para incentivar 

cada vez mais este tipo de conteúdo. 

 

TWITCH AS A MEANS OF A MESSAGE 

 

ABSTRACT 

 

This article is an outline of the scientific initiation work plan titled "The Twitch as a manifestation of 

the audiovisual on the web", which has as a line of thought the quest to understand the audiovisual 

narrative produced in the Twitch streaming platform, evaluating how the interactivity of its 

environment interferes and shapes the way the narrative is constructed. The lack of theoretical 

reference on the platform was one of the great challenges encountered, so the trajectory made to be 

able to combine a platform until then little studied to an already consolidated theory, is present in this 

article. For this, it was necessary to interpret one of the words of Marshall McLuhan, "the medium is 
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the message", through authors such as Sonia Montaño La Cruz and Adriana Braga, in order to apply 

such aphorism to the platform under study. Understanding the functioning of the medium in its flow, 

or its habitual use, and the message emitted by it, we were able to understand how the audiovisual 

narrative is shaped and constructed within the Twitch, concluding that the interactive form of making 

the audiovisual in Twitch has interfered over time in content construction and also in the positioning 

of the platform currently, which is aware that it is a means of sending a message. 

 

Keywords: McLuhan; interaction; platform; Twitch TV.  
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ENTRE UTOPIAS E DISTOPIAS: UMA ANÁLISE DO DOCUMENTÁRIO 

KOYAANISQATSI:  UMA VIDA FORA DE EQUILÍBRIO. 

 

Alexandre Tadeu dos Santos1 

 

RESUMO  

Esse trabalho propõe colocar em análise o documentário poético koyaanisqatsi a partir do 

percurso gerativo de sentido, método de análise de texto proposto pelo semioticista ALGIRDAS 

JULIEN GREIMAS. A obra audiovisual é resultado de imagens de arquivo produzidas entre os anos 

de 1975 e 1983 em diversas localidades dos Estados Unidos e é considerado por muitos críticos como 

filme cult e extremamente relevante para a história do cinema. O resultado é um filme com 83 minutos 

de duração com belíssima imagens e extraordinária trilha sonora composta por Philip Glass. Por se 

tratar de um filme que faz uso da linguagem não verbal, o desafio é produzir sentido buscando 

compreender o que as imagens procuram nos dizer sem o uso convencional da linguagem verbal. 

Como aporte teórico-metodológico partimos da definição de documentário e de seu subgênero: 

documentário poético tal como definiu NICHOLS. O artigo se apoia na teoria semiótica do texto 

investigada por BARROS e de elementos de análise do discurso conforme defende FIORIN. 

Koyaanisqatsi é um filme que trabalha muito com a ideia de progresso e destruição, vida e morte, paz 

e guerra, entre tantas outras ideias opostas. Nesse sentido, o filme nos faz supor a existência de um 

lugar distópico, extremamente desequilibrado, é como se a todo momento a humanidade se 

encaminhasse para um fim.   

 

Palavras-chave: Documentário. Utopia. Distopia. Koyaanisqatsi. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia de recriar eventos reais é mais antiga que o próprio cinema. A fotografia já era 

encarada como uma importante mediação tecnológica de registro do real e “aparece assim como uma 

referência analógica válida para a história”. Desta concepção da fotografia como inocente, 

transparente, simples traço do real, emana sua utilização como documento”. (Leutrat, 1995, p. 28). A 

fotografia funciona como um referente2: arquiva traços indiciais da realidade. A priori, o que a 

fotografia registrou, de fato, aconteceu. Mesmo na era pré-fotográfica, o homem buscava registrar o 

                                                           
1 Doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, professor adjunto do Curso de Publicidade e Propaganda – FIC 

– UFG, e-mail: alexandretadeu.ufg@gmail.com. 

2.Tradicionalmente, entendem-se por referente os objetos do mundo “real”, que as palavras das línguas naturais designam. 

O termo objeto mostrou-se notoriamente insuficiente, por isso o referente foi chamado a cobrir também as qualidades, as 

ações, os acontecimentos reais; além disso, como o mundo “real” parece ainda por demais estreito, referente deve englobar 

também o mundo “imaginário”. (Greimas & Cortes, 1979, p. 377). 

mailto:alexandretadeu.ufg@gmail.com
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que percebia através da pintura, na qual hábitos, costumes, registros de família eram retratados e que 

servem, até hoje, como documentos históricos e testemunhas de uma época. Com o surgimento das 

imagens em movimento (cinema) no século XIX, o registro do “real” passou a ser feito por essa nova 

modalidade de mediação de registro de imagens. Em 1898, os fatos de grande relevância como 

guerras, batalhas, dos quais as câmeras fotográficas não tinham registrado imagens, foram recriados. 

D.W. Griffith e outros importantes diretores de Hollywood se interessaram nos anos vinte 20 a 

reconstituir eventos históricos e bíblicos. E é exatamente esse interesse em reproduzir a história em 

imagens que, anos depois, a cinematografia convencionou chamar de documentário. De outra parte, 

a ficção, ou criação de fatos imaginados, manifestou-se em diversas artes, tais como a literatura nos 

códigos escritos e, mais tarde, nas representações audiovisuais: no cinema e posteriormente na 

televisão. Como cultura de massa, a ficção obteve muito sucesso nos folhetins divulgados nos rodapés 

de jornais no século XIX. No Brasil, o folhetim fez carreira nas ondas do rádio com as radionovelas 

e chega à televisão, na década de 1950, com as telenovelas, que tanto sucesso ainda fazem entre os 

espectadores. Embora as fronteiras que delimitam as características da ficção com o “real” pareçam 

ser bem delimitadas, quer dizer, o ficcional é necessariamente algo imaginado e um documentário é 

uma forma de se representar o “real”, a sustentação dessa máxima ganha fragilidade a partir do 

momento em que reconhecemos que a ficção, por mais extravagante que possa ser, sempre vai 

manifestar algo de uma realidade, nem que seja uma indicialização de elementos da cultura que a 

produziu, conforme já discutiu Nichols  (2007). 

Nichols (2007) sustenta a ideia de que todo filme é um documentário, na medida em que 

evidencia elementos da cultura e características de pessoas por ele representados. Afirma, também, 

que há dois tipos de documentários: um que classifica como documentários de satisfação de desejos 

e outro de documentários de representação social. No primeiro caso, estariam os filmes ficcionais e 

no segundo o que costumeiramente são nomeados de não ficção.  

 O autor nos alerta para o fato de que o documentário não é uma reprodução fiel da realidade, 

mas, sim, uma representação do mundo em que vivemos, mediado por um cineasta que exerce uma 

relação de poder e responsabilidade ética com a vida daqueles que são retratados no filme. “Os 

documentários podem representar o mundo histórico da mesma forma que um advogado representa 

os interesses de um cliente: colocam diante de nós a defesa de um determinado ponto de vista ou uma 

determinada interpretação das provas” (Nichols, 2007, p. 30). Com efeito, “o documentário reivindica 

uma abordagem do mundo histórico e a capacidade de intervenção nele, moldando a maneira pela 
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qual o vemos”. (Nichols, 2007, p. 69) Koyaanisqatsi pode ser considerado um documentário poético, 

na medida em que “enfatiza associações visuais, qualidades tonais ou rítmicas, passagens descritivas 

e organização formal. (...) Esse modo é muito próximo do cinema experimental, pessoal ou de 

vanguarda” Nichols, (2007, p. 62). Além do modo poético, segundo o autor, o documentário pode ser 

classificado como expositivo, observativo, participativo, reflexivo e performático. O documentário 

expositivo é quando o realizador expõe o assunto e narra sobre ele, semelhante a um repórter de 

noticiários de televisão. No modo observativo, a postura do cineasta é apenas observar os fatos através 

das lentes das câmeras sem intervir no processo. O modo participativo apresenta uma interação mais 

direta entre entrevistador e entrevistado, ou o documentarista aparece nas cenas ou ouvimos sua voz 

realizando as perguntas e interagindo com o entrevistado. No modo reflexivo, o cineasta revela os 

modos de fazer o documentário, revela como um filme é construído, é uma espécie de metalinguagem 

do documentário. Exemplo:  o documentário Jogo de Cena (2007) de Eduardo Coutinho, no qual ele 

mistura pessoas reais e da ficção questionando o que é verdade ou representação na sua obra e, por 

fim, o modo performático que é uma espécie de autobiografia do próprio documentarista. No filme 

Santiago (2007), o cineasta João Moreira Sales, por exemplo, revela suas afetividades da infância ao 

trazer para o documentário o relacionamento de Santiago, mordomo da casa, com ele e os demais 

familiares.  

 Nesse contexto, propomos colocar em análise o documentário Koyaanisqatsi. O filme foi 

dirigido por Godfrey Reggio e produzido por Francis Ford Coppola em 1983. A obra audiovisual é 

resultado de imagens de arquivo produzidas entre os anos de 1975 e 1983 em diversas localidades 

dos Estados Unidos e é considerado por muitos críticos como filme cult e extremamente relevante 

para a história do cinema. O resultado é um filme com 83 minutos de duração com belíssima imagens 

e extraordinária trilha sonora composta por Philip Glass. É importante dizer que Koyaanisqatsi faz 

parte de uma trilogia que segue a mesma proposta: narrar de maneira não verbal as relações tensas 

entre o homem, a natureza e a máquina. Além de Koyaanisqatsi, fazem parte da trilogia: Powaqqatsi: 

a vida em transformação (1987), produzido por Francis Ford Coppola e George Luccas e Naqqyqatsi: 

Test- Drive The Future (2002), produzido por Steven Soderbergh.  

Essa temática de relação nada harmoniosa entre a tecnologia, o homem e a natureza tem sido 

retratada na ficção pela literatura e também nas produções audiovisuais, sobretudo, a partir do século 

XX.  Algumas dessas ficções a exemplo de 1984 (1949) de George Orwell, Admirável Mundo Novo 
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(1932) de Aldous Huxley e Laranja Mecânica (1962) de Anthony Burguess são clássicos da chamada 

distopia:  

 

Etimologicamente, distopia é palavra formada pelo prefixo dis (doente, anormal, dificuldade 

ou mal funcionamento) mais topos (lugar). Num sentido literal, significa forma distorcida de 

um lugar. Neste caso se referindo a um curso anormal e inesperado de acontecimentos que 

compõem determinada forma social. Acrescente-se a isso que a distopia não é o contrário da 

utopia, não se configurando enquanto antiutopia. Pois ela não é avessa a todo e qualquer tipo 

de utopia, como se esta fosse essencialmente perigosa e necessariamente descartável. 

(HILÁRIO, 2013, p.206)   

 

No clássico 1984, há uma projeção do que seria o futuro em um mudo pautado pelo 

totalitarismo e a população sendo controlada por aparelhos de televisão. O governo é representado 

pelo Grande Irmão que tudo vê e controla. A história de Admirável Mundo Novo é ambientada numa 

sociedade futura, na qual os indivíduos são projetados desde a sua concepção, manipulados de 

maneira genética e biológica para obedecer sem questionar a ordem social vigente. Laranja Mecânica 

conta história do adolescente Alex, contraventor por essência pratica crimes de toda ordem: pedofilia, 

estupros e violência gratuita. Em dado momento da narrativa o Estado quer intervir em seu 

comportamento psicótico a fim de curá-lo e devolvê-lo à sociedade.  

No cinema há diversas obras audiovisuais consideradas distópicas, só para citar algumas: 

Laranja Mecânica, baseado no romance homônimo e adaptado para o cinema por Stanley Kubrick 

em 1971, Blade Runner (1982), dirigido por Ridley Scott, ambientado numa Los Angeles futurista de 

2019 que conta a história de seres humanos sintéticos e projetados por uma empresa de Bioengenharia 

e Ensaio sobre a Cegueira(2008), dirigido por Fernando Meirelles e baseado no livro homônimo de 

José Saramago. No filme, as pessoas sofrem de uma doença chamada cegueira branca e o Estado, de 

maneira autoritária, coloca todas as vítimas em quarentena sem prestar qualquer assistência, 

retratando desse modo a crueldade e miséria humanas.  

Já na televisão, podemos citar a série britânica Black Mirror. Ela retrata temas que fazem 

referência a imprevisibilidade das tecnologias e da sociedade, os episódios são autônomos e 

ambientados geralmente num tempo futuro:   

 

Trata-se de uma narrativa seriada ficcional distópica, que se vale da representação crítica de 

diversos fenômenos midiáticos encadeados, em uma narrativa menos centrada na 
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representação da tecnologia em si, mas nos reflexos de seus vários usos e implicações 

cotidianas. (...) sobre a TV como meio que reflete valores, problemas e tendências de uma 

sociedade em um dado momento, ao mesmo tempo em que exerce sobre ela um papel de 

constituição, influenciando comportamentos, temáticas e modismos, aproximaremos a sua 

capacidade de inserção reflexiva da vida social com a proposta discursiva da minissérie, 

sugerida já em seu título: um “espelho negro”, capaz de refletir o presente, a realidade. 

(VALENTIM, 2016, p. 1635) 

 

 O documentário koyaanisqatsi também apresenta um universo distópico, o avanço 

tecnológico é visto com restrições e ameaça à continuidade da vida na terra. Dentre os exemplos 

citados anteriormente, tanto da literatura, quanto do cinema e da televisão, é possível observarmos 

um ponto em comum:  necessidade de fuga do tempo presente e a projeção do tempo futuro, 

geralmente visto como apocalíptico. Entretanto, um outro conceito que também retrata o tempo 

presente como tempos difíceis, mas que diferentemente da distopia, projeta no futuro uma sociedade 

perfeita justa e feliz é a utopia, termo criado por Tomas More no século XVI e que passou a se referir 

tanto a um gênero literário, quanto a um discurso político.  Desse modo: “A utopia é, ao mesmo 

tempo, um gênero literário que consiste na narrativa sobre a sociedade perfeita e feliz e um discurso 

político que procura expor a cidade justa. Etimologicamente, significa u-topos (lugar nenhum)”. 

(HILÁRIO, 2013, p. 204). Os clássicos exemplos sobre a narrativa utópica, além de a Utopia (1516) 

de Tomas More, A República de Platão (380 A.C.) e O Capital (1848) de Karl Marx.  

 

Um possível olhar sobre o filme Koyaanisqatsi através do percurso gerativo de sentido. 

Com o objetivo de analisar nosso objeto empírico, elegemos como procedimento teórico-

metodológico o percurso gerativo de sentido, tal como proposto por Greimas. Barros (2000) ressalta 

que o referido processo é estruturado em três níveis interdependentes chamados de fundamental, 

narrativo e discursivo No nível narrativo operam-se transformações ocasionadas pelos sujeitos, 

ocorrem ações capazes de levar a história adiante, é a história em si; no nível discursivo, no qual o 

sujeito da enunciação cria mecanismos discursivos para criar efeitos de realidade, ancora-se o texto 

no tempo, espaço e pessoas; e o fundamental, no qual as ideias são organizadas em oposições. Dos 

três níveis, o que mais se aproxima de nosso principal ponto de reflexão é o nível fundamental, uma 

que vez que ele é caracterizado por oposições semânticas mínimas e nos ajuda a tentar compreender 

os mecanismos de funcionamento e a formação de hierarquias entre as oposições. Por outras palavras, 
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em qualquer produção de discurso, é possível apontar, através do texto, ideias que se chocam porque 

são contrárias ou contraditórias. Nesse sentido, Fiorin afirma que: 

 

Os termos opostos de uma categoria semântica mantêm entre si uma relação de contrariedade. 

São contrários os termos que estão em relação de pressuposição recíproca. O termo 

/masculinidade/ pressupõe o termo /feminilidade/ para ganhar sentido e vice-versa. Se se 

aplicar uma operação de negação a cada um dos contrários, obtêm-se dois contraditórios: 

/não masculinidade/ é o contraditório de /masculinidade/ e/ não feminilidade/ é o de/ 

feminilidade. Cada um dos contraditórios implica o termo contrário daquele que é o 

contraditório. Assim, /não masculinidade/ implica /feminilidade/ e/ não feminilidade/ 

implica/ masculinidade. (FIORIN, 2009, p.22) 

    

 Assim exposto, iniciaremos nossa análise pelo nível fundamental do percurso gerativo de 

sentido com o objetivo de perceber quais oposições semânticas podem ser identificadas através das 

imagens e das opções de enquadramento e movimentos de câmera feitas pelo diretor Godfrey Reggio. 

O filme inicia com a palavra que confere o título ao documentário: koyaanisqatsi, uma palavra, a 

priori, de idioma desconhecido para a maior parte dos espectadores e que foi escolhida, 

provavelmente, para que o verbal não interferisse no processo de construção de sentido por parte do 

leitor, uma vez que a palavra, quer dizer, o texto verbal pode exercer uma violenta interferência no 

processo interpretativo. Na sequência, uma imagem em zoom out lentamente vai nos revelando 

pictografias rupestres registradas em uma pedra na qual estão desenhadas imagens de figuras 

humanas. Fusão para uma explosão, uma imensa labareda revela um dos principais personagens da 

narrativa: o fogo. Aos poucos, o diretor vai nos revelando que esta explosão, na verdade, é um foguete 

que está sendo lançado ao espaço. Com efeito, nessas duas primeiras sequências, o diretor nos 

apresenta em comparação dois artefatos da produção humana: os que exigem tecnologias menos 

complexas(pinturas), aos que necessitam de tecnologias mais sofisticadas em termos científicos: um 

foguete que permite ao homem conhecer o que está para além das fronteiras terrestres. Na sequência, 

há um corte para imagens em plano geral que nos apresenta a terra como segundo personagem do 

filme. Nessas imagens aéreas, observamos montanhas que através do reflexo da luz do sol sobre as 

nuvens que deixam transparecer sombras que se contrastam com outras partes intensamente 

iluminadas pela luz do sol (Figura 1). Tais imagens nos permitem acionar, no nível fundamental, uma 

primeira oposição entre claro e escuro ou entre luz e sombra.  
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Figura 1: Luz e Sombra 

 

Fonte: DVD Koyaanisqatsi 1983 

 

Tradicionalmente, cada parte da oposição pode ser valorizada culturalmente de maneira 

positiva (valores eufóricos) ou negativa (valores disfóricos). Quando colocamos em oposição a 

noção de doce em contraposição a de amargo, por exemplo, há uma forte tendência em valorizar 

positivamente o doce em prol do amargo. Em relação ao filme koyaanisqatsi, as oposições entre 

claro e escuro e luz versus sombra, a priori, claro e luz recebem valores positivos (eufóricos), ao 

passo que escuro e sombra, valores negativos (disfóricos).  

É importante ressaltar que o diretor executa movimentos panorâmicos bastante lentos o que 

nos permite contemplar e analisar as imagens de forma mais detalhada. Nas cenas seguintes, entre as 

montanhas, em dado momento, podemos observar a presença da água, a terceira personagem da 

narrativa e logo a seguir o ar na forma de vento empurrando areias de uma grande duna, constituindo 

os quatro elementos básicos da vida como os principais personagens do filme: o fogo, a terra, a água 

e o ar. Após os elementos básicos da vida serem apresentados na narrativa, o diretor opta por exibir 

imagens com vegetação verde nas montanhas e aves diversas em seu habitat natural, enfatizando a 

importância desses elementos na formação e manutenção da vida.  



 

610 
 

Na sequência, imagens de rios, mar, cachoeiras são mostradas, mas com uma sonorização 

tensa em background indicializando que toda essa aparente calmaria pode ser interrompida a qualquer 

momento. De fato, nas sequências são mostradas implosões desse local pelo homem para interferir 

nesta paisagem e construir fábricas, casas, plantações, etc. um trator (detalhe do número 6 estampado 

em sua frente)3 está em serviço quando uma nuvem preta é empurrada pelo vento encobrindo o trator 

sugerindo destruição. 

 O diretor faz um uso de um tilt-up4 para mostrar um grande duto de concreto, provavelmente 

fabricado para a exploração das usinas de petróleo. Corta para outras cenas que mostram uma grande 

indústria e torres de transmissão de energia elétrica ocupando uma imensa área da natureza. Com a 

imagem do trator, o filme nos apresenta os últimos personagens do filme: o homem e a máquina.  

O homem passa então a usar o fogo como elemento essencial na siderurgia para processar o 

aço e construir artefatos industriais. Na sequência um outro movimento de  tilt –up revela uma família 

tomando sol na praia,  ao lado dela há uma grande indústria emitindo poluentes.  É notável a intenção 

do diretor de comunicar a ideia de progresso com o movimento de tilt-up, pois em todos os momentos 

em que executa essa opção de movimento de câmera, as imagens mostradas indicam progresso 

científico e tecnológico. Na sequência, há um corte para uma outra cena, na qual um grupo de pessoas 

olham para cima gerando no espectador a curiosidade sobre o que estariam olhando. O próximo corte 

revela um grande e sofisticado edifício com janelas de vidro que refletem a imagem do céu. Com 

essas sequências, é possível identificarmos mais duas ideias em oposição: para baixo vs para cima e 

céu vs inferno. Ao nível fundamental, acrescentamos as ideias de para baixo e inferno como valores 

disfóricos e a noção de para cima e céu como valores eufóricos.  

Desse modo, até este momento, temos no nível fundamental: 

Valores Eufóricos (+)                                                                               Valores Disfóricos (-) 

Luz Sombra 

Claro Escuro 

Para cima Para baixo 

Céu Inferno 

                                                           
3 É muito provável que o diretor esteja fazendo referência ao número 666 citado na bíblia sagrada como o número da 

besta em Apocalipse 13:18. 
4 “Tilt-up ocorre quando a câmera movimenta para cima num eixo vertical. Ele geralmente é usado para fazer uma 

revelação”. (VAN SIJLL, 2017, p. 212) 
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Como é notável, ao organizarmos o nível fundamental do nível percurso gerativo de sentido, 

separamos as ideias com valores positivos de um lado, e negativos, de outro. O sentido do texto já 

vai se construindo, quer dizer, a ideia de céu nos remete a algo que está para cima, algo que remete à 

luz, ao passo que a noção de inferno sugere algo que está em baixo, nas sombras, na escuridão. Com 

efeito, a nuvem negra que encobre o trator indica destruição.  

 No próximo corte, o diretor coloca em destaque um artefato tecnológico cujo objetivo e 

levarmos para cima, para o ar: um avião. Na frente da aeronave, destacam-se as cores azul, laranja e 

marrom somados ao mormaço do calor, tal imagem, através das cores, reforçam as ideias de agua 

(azul), terra (marrom), fogo (vermelho) e ar, elementos que, como já dissemos anteriormente, 

representam os principais personagens do texto em seu nível narrativo. 

Após apresentar o avião como tecnologia de transporte, o filme mostra, em plano geral, o pátio 

de uma fábrica de automóveis com centenas de carros recém fabricados, a imagem apresenta uma 

fotografia bastante colorida (Figura 2), pois os carros apresentam cores diversas. De maneira abrupta 

e intencional, há um corte para imagens de tanques de guerra (Figura 3), dessa vez, a direção de 

fotografia apresenta imagens acinzentadas, escuras, o que nos permite acrescentar ao nível 

fundamental, mais uma oposição entre paz e guerra.  

 

Figura 2: Paz 
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Fonte: DVD Koyaanisqatsi 1983 

Figura 3: Guerra 

 

Fonte: DVD Koyaanisqatsi 1983 

 

Assim exposto, esse tensionamento entre as ideias de paz e guerra através da referência das 

imagens de automóveis e de tanques de guerra nos permitem, no nível discursivo, vislumbrar a ideia 

de que da mesma maneira que o homem é dotado de conhecimento e tecnologia para criar máquinas 

capazes de o fazer deslocar com mais rapidez de um local a outro, também é capaz de projetar 

máquinas capazes de guerrear e produzir destruição e morte.  Destaque para a opção do diretor em 

fazer uso do tilt-down5  para reforçar a ideia de destruição, como já afirmamos anteriormente.  Na 

sequência, o filme apresenta imagens de aviões caças que podem ser utilizados como artefatos 

bélicos. Esses aviões disparam mísseis para destruir seus alvos. Note-se que, como não poderia ser 

diferente, por força da gravidade, esses mísseis caem de cima para baixo reforçando a ideia de 

destruição. Ao mesmo tempo que as bombas são disparadas pelos caças, o diretor coloca imagens de 

um foguete sendo lançado ao espaço e que, portanto, executará o movimento de baixo para cima, o 

que na narrativa, significa construção, progresso, o avanço das ciências e de novas conquistas do 

                                                           
5 “Tilt-Down acontece quando a câmera movimenta para baixo num eixo vertical. Ele geralmente é usado para fazer uma 

revelação”. (VAN SIJLL, 2017, p. 214) 
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saber fazer humano. Nessa perspectiva, outra oposição que se manifesta no nível fundamental do 

percurso gerativo de sentido é a ideia de progresso versus destruição.  

Após destacar máquinas desenvolvidas para mobilidade na terra e no ar, o documentário, na 

sequência, mostra mais uma tecnologia bélica desenvolvida, só que dessa vez para se deslocar pela 

água: um navio de guerra. Destaque para a equação E=Mc2 estampada no navio. Como é sabido, 

trata-se de uma fórmula da física moderna desenvolvida pelo alemão Albert Einstein como parte da 

Teoria ou Princípio da relatividade. Tal imagem confirma a oposição semântica entre progresso e 

destruição. Dito de outra maneira, essas imagens nos sugerem que o homem é capaz de avançar 

cientificamente tanto para o progresso do conhecimento, quanto para a destruição, através das 

guerras.  As cenas seguintes confirmam essa leitura, pois dão conta de imagens de destruição, 

explosões e muito fogo, a trilha sonora nos dá a sensação de tensão e, após a sucessão de imagens 

editadas em velocidade extremamente rápida, de repente, tudo para e a trilha sonora é interrompida 

bruscamente. Na cena, observamos imagens em plano geral de uma grande cidade em uma aparente 

calmaria, a noção de claro versus escuro é reforçada pelas sombras das nuvens nos arranha-céus. 

Percebe-se muito lixo nas ruas, clima de poluição. No fundo de uma das imagens, uma mangueira 

d’água é ligada, confirmando que uma possível intenção do diretor de retomar os principais 

personagens da narrativa durante toda a obra.  

 Na sequência, o documentário mostra diversos edifícios abandonados que são destruídos por 

questões de segundos, toda a estrutura em menos de dez segundos vem abaixo, o que demorou muito 

tempo para ser construído, projetado com cálculos precisos de engenharia desmorona rapidamente 

através de um acionamento de botão de explosão. Esses edifícios antigos cedem espaço para 

construção de outros mais modernos.  

Não poderíamos deixar de destacar uma imagem na qual um homem da força militar 

aeronáutica se posiciona na frente da turbina de um dos aviões e o reflexo da imagem entre o capacete 

do militar e a turbina do avião criam uma espécie de chifre na cabeça do personagem (Figura 4). A 

imagem contrasta o brilho na face do personagem com a plena escuridão da turbina, permitindo que 

o leitor/espectador construa no nível fundamental as ideias de bem versus mal e confirmar a de céu 

versus inferno que já abordamos anteriormente. 
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Figura 4: Chifre 

 

Fonte: DVD Koyaanisqatsi 1983 

 

Prosseguindo com o documentário, ele nos mostra cenas noturnas de uma megalópole, as luzes 

das janelas nos fazem lembrar circuitos de placas de computadores. Em outro momento, as imagens 

da cidade nos conduzem a imaginar que as ruas são artérias e luzes vermelhas dos faróis dos carros 

são o sangue que circulam nela. É como se a cidade tivesse vida própria. Com essa sequência de 

imagens, é possível, no nível fundamental, acrescentarmos as oposições entre vida e morte.  

A trilha sonora repete várias vezes o som que confere o título do documentário: Koyaanisqatsi. 

Nas cenas seguintes, o diretor opta por usar slowmotion6 contrastando a lentidão das imagens das 

pessoas ao mesmo tempo que a vida na cidade, ao fundo, corre em ritmo frenético em time-lapse7.  

Corte para uma senhora idosa tentando acender um cigarro com o isqueiro, reforçando a leitura que 

fizemos sobre a intenção do diretor em trazer para todo o filme os personagens, neste caso, o fogo. 

Não poderíamos deixar de destacar a imagem de um bombeiro caminhando pelo caos da cidade. Em 

                                                           
6 “A câmera lenta ocorre quando a câmera passa o filme numa cadência superior ao padrão de 24 fotogramas por segundo, 

mas representa o tempo real (...) Geralmente diminui a velocidade com que a realidade se desenrola para mostrar como o 

personagem vê o mundo quando está no meio de um acontecimento traumático”. (VAN SIJLL, 2017, p. 104)  
7 Trata-se de um procedimento no qual os fotogramas são exibidos rapidamente sem dar tempo para que o espectador 

consiga perceber os detalhes entre uma fotografia e outra. Mostram o tempo passando de forma acelerada. 
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determinado momento, o diretor executa uma tiltdown do bombeiro para sua sombra refletida no 

chão. Uma possível leitura é a de que não importa o que façamos, a todo momento caminhamos para 

a morte. Tal leitura pode ser confirmada com a imagem seguinte inserida em corte seco e em plano 

de detalhe de uma mão pessoa idosa internada no hospital. Com efeito, podemos acrescentar no nível 

fundamental a oposição entre a vida e a morte.  

Na última sequência do filme, o diretor volta a uma das primeiras imagens do documentário: 

a cena de um foguete sendo lançado ao espaço, até que algo sai errado e o foguete explode. Essas 

imagens são reais, essa explosão de fato aconteceu com um dos projetos da NASA, agência espacial 

americana, que durante os anos sessenta e setenta desenvolveu várias missões de exploração do 

espaço, alcunhada de missão Apolo.   Uma das partes destroçadas do foguete é filmada em 

slowmotiom, o mecanismo deixa um rastro enorme de fogo durante algum tempo e o diretor mostra 

essa peça cair lentamente de volta à terra. Quando esse destroço está para atingir o solo, há um corte 

seco para a primeira cena do filme com as imagens rupestres desenhadas numa pedra. No final, o 

documentário nos revela que Koyaanisqatsi, do idioma Hopi, nação indígena norte-americana, 

significa: 1. vida louca. 2.Vida tumultuada. 3.Vida fora de balanço e 4. Vida desintegrando-se. Um 

estado na vida que pede por outro modo de viver.  As profecias hopi cantadas no filme significam: 

“Se escavarmos preciosidades da terra, convidaremos ao desastre”; “Próximo ao dia da purificação, 

haverá teias de aranha a rodar no céu”; “Um pote de cinzas pode um dia ser jogado do céu ... o que 

poderia queimar a terra e ferver os oceanos”.  Essa visão apocalíptica de fim de mundo, com essa 

analogia entre os destroços do foguete caindo na terra com o pote de cinzas cantado na profecia 

reforça o universo diegético distópico do documentário, na medida em que:  

 

A narrativa distópica não se configura, deste modo, apenas como visão futurista ou ficção, 

mas também como uma previsão a qual é preciso combater no presente. Ela busca fazer soar 

o alarme que consiste em avisar que se as forças opressoras que compõem o presente 

continuarem vencendo, nosso futuro se direcionará à catástrofe e barbárie. Por isso, concebo 

a distopia como aviso de incêndio. (HILÁRIO, 2013, p.206-207) 

 

Em síntese, reunimos no seguinte quadro, as oposições semânticas identificadas nas cenas 

selecionadas: 

 



 

616 
 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

Valores Eufóricos (+)                                                                               Valores Disfóricos (-) 

Luz Sombra 

Claro Escuro 

Para cima  Para baixo 

Progresso Retrocesso 

Construção Destruição 

Céu Inferno 

Paz Guerra 

Jovem Idoso 

Vida Morte 

 

Todos esses valores opostos refletem no nível narrativo do texto, quer dizer, “No segundo 

patamar, nível das estruturas narrativas, os elementos das oposições semânticas fundamentais são 

assumidos como valores por um sujeito e circulam entre sujeitos, graças a ação também de sujeitos”. 

(BARROS, 2000, p.11). Esses sujeitos são representados pela terra, água, fogo, ar, homem e 

máquinas. Esses personagens são, em última análise, os que legitimam as oposições, pois estão 

indiretamente o diretamente envolvidos com os efeitos das oposições semânticas. Ao separar as 

oposições semânticas em valores eufóricos e disfóricos, o sentido do texto vai se construindo na 

medida em que notamos que os valores eufóricos carregam uma semelhança de significados, em 

outras palavras, quando olhamos para cima, vemos o céu, pensamos no progresso, na luz, na paz, na 

vida ao passo que nos valores disfóricos, reunimos as ideias de para baixo, escuridão, sombra, inferno 

e morte.  

Por fim, no terceiro e último nível do percurso, “as oposições fundamentais, assumidas como 

valores narrativos, desenvolvem-se sob as formas de temas e, muitos textos, concretizam-se por meio 

de figuras” (BARROS, 2000, p.11). Com efeito, em Koyaanisqatsi, podemos desenvolver várias 

leituras temáticas: a) A conturbada relação, entre o homem, a natureza e a máquina; b) O homem é 

capaz de construir e, ao mesmo tempo, provocar a destruição; c) O progresso leva ao desenvolvimento 
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tecnológico, mas pode destruir a natureza; d) Por mais que a ciência avance pra prolongar a 

expectativa de vida, a morte é inevitável. e) Há sempre uma expectativa distópica em relação ao 

futuro: ou o homem e as máquinas irão destruir o planeta através da poluição e descaso com os 

recursos naturais, ou um meteoro poderá cair do céu e ferver os oceanos e colocar um fim ao planeta. 

Tais temáticas confirmam o tom distópico do filme, uma vez que: 

 

As distopias problematizam os danos prováveis caso determinadas tendências do presente 

vençam. É por isso que elas enfatizam os processos de indiferenciação subjetiva, 

massificação cultural, vigilância total dos indivíduos, controle da subjetividade a partir de 

dispositivos de saber etc (HILÁRIO, 2013, p.206)   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Koyaanisqatsi é um filme que reforça em sua narrativa as ideias de progresso e destruição, 

vida e morte, paz e guerra e sanidade e loucura, entre tantas outras ideias opostas. Nesse sentido, o 

filme nos faz supor a existência de um lugar distópico, extremamente desequilibrado, é como se a 

todo momento a humanidade se encaminhasse para um fim.  Tal conclusão constitui o principal 

discurso proposto pelo documentário. O percurso gerativo de sentido, como método de análise, 

demonstrou ser bastante viável e adequado, na medida em que nos permite organizar a leitura em três 

etapas distintas e interdependentes: nível fundamental, narrativo e discursivo. No nível fundamental, 

separamos os valores eufóricos e disfóricos das oposições semânticas de ideias. Essas oposições nos 

permitiram atribuir sentidos às imagens e às opções de enquadramentos e movimentos de câmera 

feitas pelo diretor do documentário, isso porque, para reforçar a ideia de progresso científico, de 

construção, o diretor orientou nosso olhar através do uso de tilt-up (momento vertical de baixo para 

cima) e, ao contrário, usou movimento de tilt-down (movimento de câmera de cima para baixo) para 

indicar destruição.  Para as ideias de “para cima”, o nível fundamental indicou as ideias de claro, céu, 

construção, vida, e juventude, entre outras leituras possíveis, a passo que para a noção de “para baixo” 

sugeriu as ideias de escuridão, sombra, inferno, destruição, morte e velhice. Cabe enfatizar que o 

tempo de exposição das imagens e movimentos de câmera foi executado de maneira lenta na maior 

parte do filme, permitindo, desse modo, uma espécie de contemplação dessas imagens e reflexão e 

leitura sobre o que elas querem nos comunicar. No nível narrativo, procedemos a leitura de que os 
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sujeitos envolvidos no texto são representados pelos elementos básicos da vida: terra, água, fogo e ar 

e também pelo próprio homem e sua criação: a máquina. No nível discursivo, diversos temas de 

leitura se manifestaram possíveis como a de que o progresso e as ciências são muito importantes para 

a manutenção da vida, mas também podem provocar muitos danos irreversíveis à natureza. Em última 

análise, o filme Koyaanisqatsi, de maneira geral, trata das relações turbulentas entre o homem, a 

máquina e a natureza sob uma perspectiva distópica. Como resultado, espera-se que a presente 

investigação traga contribuições significativas ao campo de análise de imagens ao colocar em uso o 

percurso gerativo de sentido, tradicionalmente utilizado para análise de texto verbal, como método 

de análise de textos audiovisuais. 

 

BETWEEN UTOPIAS AND DYSTOPIAS: AN ANALYSIS OF THE KOYAANISQATSI 

DOCUMENTARY - A LIFE OUT OF BALANCE. 

 

ABSTRACT 

 

This work proposes to analyze the poetic documentary koyaanisqatsi from the generative path of 

meaning, method of text analysis proposed by the semioticist ALGIRDAS JULIEN GREIMAS. The 

audiovisual work is the result of archive footage produced between 1975 and 1983 in various 

locations in the United States and is considered by many critics as a cult film and extremely relevant 

to the history of cinema. The result is an 83-minute film with beautiful images and an extraordinary 

soundtrack composed by Philip Glass. Because it is a film that uses non-verbal language, the 

challenge is to produce meaning by seeking to understand what images seek to tell us without the 

conventional use of verbal language. As a theoretical-methodological contribution we start with the 

definition of documentary and its subgenre: poetic documentary as defined by NICHOLS. The article 

is based on the semiotic theory of the text investigated by BARROS and elements of discourse 

analysis as defended FIORIN. Koyaanisqatsi is a film that works very much with the idea of progress 

and destruction, life and death, peace and war, among many other opposing ideas. In this sense, the 

film makes us suppose the existence of a dystopic place, extremely unbalanced, it is as if at any 

moment humanity was headed towards an end. 

 

Keywords: Documentary. Utopia. Diystopia. Koyaanisqatsi. 
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