1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Reitor Edward Madureira Brasil
Vice-Reitor Sandramara Matias Chaves

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Direção Angelita Pereira de Lima
Vice-Direção Andréa Pereira dos Santos

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO PPGCOM
Coordenação Dra. Ana Carolina Temer
Vice-Coordenação Dra. Ana Rita Vidica Fernandes
Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte. Todos os direitos desta
edição estão reservados ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e
Comunicação da Universidade Federal de Goiás. A revisão dos artigos é de inteira responsabilidade dos
autores.
Disponível em http://mestrado.fic.ufg.br e https://semic.fic.ufg.br

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
RESPONSÁVEL: GEISA MÜLLER

Seminário Nacional de Mídia e Cultura (13. : 2019: Goiânia, GO)
S471a

Anais de artigos completos do XIII Seminário Nacional de Mídia e Cultura [recurso
eletrônico] Organizado por Ana Rita Vidica et al. – Goiânia: PPGCOM/FIC/UFG, 2019.
610 p.
ISSN 2179-2860
1. Comunicação. 2. Mídia. 3. Cultura. I.Vidica, Ana Rita. II. Gomes, Suely. III. Müller,
Geisa. IV. Oliveira, Mayllon.
CDU: 316.77

PPGCOM/FIC/UFG
Universidade Federal de Goiás - Campus Samambaia
Faculdade de Informação e Comunicação - Rua Samambaia
Programa de Pós-Graduação em Comunicação - Sala 16
Caixa Postal 131 . CEP 74001-970 . Goiânia-Goiás . Brasil
Telefone: (62) 3521-1514
ppgcom.fic@ufg.br

2

X SEMINÁRIO NACIONAL DE MÍDIA E CIDADANIA
REALIZAÇÃO
Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás – FIC/UFG
Coordenação
Suely Henrique de Aquino Gomes
Ana Rita Vidica
COMISSÃO ORGANIZADORA

COMISSÃO ORGANIZADORA

Geisa Müller de Campos Ribeiro
Mayllon Oliveira
Luana Silva Borges
Kalyne Menezes Souza
Guilherme Lucian Pereira
Milena Marra
Larissa Machado Vieira

Ana Júlia Carrijo
Gabriela Alves Campos

Thálita Sousa Santos

COMITÊ CIENTÍFICO

COMITÊ CIENTÍFICO

Dra. Adriana Rosa Cruz Santos (UFF)
Dr. Alexandre Tadeu dos Santos (UFG)
Dra. Ana Carolina Rocha Pessôa Temer (UFG)
Dra. Andréa Pereira dos Santos (UFG)
Dra. Ângela Teixeira de Moraes (UFG)
Dra. Cicilia M K Peruzzo (FIAM FAAM)
Dr. Claudomilson Fernandes Braga (UFG)
Dr. Dalton Lopes Martins (UNB)
Dr. Deyvisson Costa (UFMT)
Me. Filipe Reis
Me. Frederico Oliveira
Ma. Geisa Muller (UFG)
Dr. GoiaméricoFelicio Carneiro dos Santos (UFG)
Dr. João de Melo Maricato (UnB)
Dra. Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque (UnB
Dra. Luciene de Oliveira Dias (UFG)

Dr. Luiz Antonio Signates Freitas (UFG)
Dr. Magno Luiz Medeiros da Silva (UFG)
Dra. Marcia Tondato (ESPM)
Dra. Marli dos Santos (Cásper Líbero)
Ma. Mariana Reis Mendes (UFG)
Dra. Mônica Rodrigues Nunes (USP)
Dra. Nélia Rodrigues Del Bianco (UnB)
Ma. Pedro Simon Gonçalves Araújo (UFG)
Ma. RaniêSolarevisky de Jesus (UFG)
Dr. Ricardo Pavan (UFG)
Dra. Rosana Maria Ribeiro Borges (UFG)
Dra.Simone Antoniaci Tuzzo (UFG)
Dra.Suely Henrique de Aquino Gomes (UFG)
Dr.TiagoMainieri Oliveira (UFG)
Dra.Valquíria Aparecida Passos Kneipp (UFRN)
Ma. Weber Feliz de Oliveira (UFG)

3

Mídia, Diversidade e Diferença

Outubro de 2019
4

SUMÁRIO
Apresentação

7
8

Interfaces da Comunicação
Feminismo e Ativismo digital na perspectiva da Escola Canadense

9

A centralidade do trabalho enquanto categoria de análise e sua relação com as tecnologias
de informação e comunicação

23

Produção de textos jornalísticos e relações públicas: Desafio ou oportunidade?

37

A leitura de histórias em quadrinhos: contrapontos e interações socioculturais na
comunicação

48

Ciberespaço, leitura e mídias sociais na construção de identidades

64

Estudos migratórios comunicacionais e ciências sociais não aplicadas: reflexões

82

Desinformação, pós-verdade e fake news sob uma perspectiva de poder

95

Cidadania e democracia contemporâneas frente aos riscos da (des)informação em rede)

111

LGBT em Folha: um estudo sobre a diversidade na Folha de S. Paulo

125

Contribuições da biblioteca para o aprendizado e pesquisa escolar na educação infantil:
análise documental de escola confessional da rede privada de Goiânia

141

Mutações Discursivas, Comunicação, Literatura e Consumo

158

Arte y tecnologia: Os entre [meios] da performance em tatiana nascimento

159

A criatividade publicitária e as representações de grupos sociais.

179

Comunicação, consumo e subjetividades: discursos engajados em causas sociais nas
empresas da economia criativa (aguardando)

Identificações Culturais e Produção de Sentidos

195

O princípio do jornalismo goiano entre esferas: A Matutina Meiapontense e a abdicação
de D. Pedro I

196

A imprensa LGBT brasileira sob a ótica da folkcomunicação: Uma análise dos jornais
Lampião da Esquina e Chana com Chana

212

Corpo, Gênero e Subjetividade

229

Relatos traumáticos em vlogs do youtube: Entre o entretenimento e a construção
subjetiva

230

Menstruação e tabu: um estudo de caso da sempre livre

248

Poesia popular do sertão brasileiro e subjetividade: reflexões acerca da “escrita de si” e
parrésia

269

Curraleira e o corpo que comunica

287
5

Notas sobre subjetividades e corpos gays à luz das masculinidades

303

O dispositivo de inclusão dos sujeitos com síndrome de down

317

Rede de afetos hiv/aids: modos de estar, agir, afetar e afetar-se

337

Estranhando a cultura

355

As outras mulheres – feminilidades divergentes na mídia

371

A construção de identidades de mulheres negras: práticas discursivas sobre preconceito e
resistência na cibercultura

391

Trabalhando a vida na ciência e na política

411

Memória homossexual midiatizada: as narrativas dos corpos abjetos de baia bahia e
raymundinho furacão

426

Violência de gênero: campanhas publicitárias de combate à violência doméstica

446

Comunicação e Religiosidade e Convergências e Tecnologias Digitais

461

Infanticídio Indígena e pluralidade sociocultural sob a ótica do jornalismo de referência

462

Jornalismo ambiental na era digital: Um ensaio sobre as iniciativas independentes
atuantes no Brasil

483

O smartphone como extensão do homem a partir dos conceitos de Marshall

497

Deslocamento de fala: estratégias discursivas do presidente Jair Bolsonaro no Twitter

511

Imagens, Cinema e Cultura Visual

527

Estudo sobre melodrama: considerações iniciais

528

Notas sobre a dinâmica cultural visual contemporânea

546

Comunicação, espaço e pertencimento: a Flânerie em uma exposição fotográfica

561

A revolução será televisionada: uma análise fílmica de imagens pós-históricas sob a ótica
de vilémflusser

580

Bolsonaro e os militares: o vínculo pela ótica das charges na folha

596

6

APRESENTAÇÃO
Esperancemo-nos!
Sempre que agimos, estamos buscando ajustes para uma vida melhor. Estudamos,
debatemos, reorganizamos, pesquisamos com a esperança de solucionar, redimensionar, apresentar
novos horizontes para questões que são importantes para nós. A esperança, enquanto ato ou objeto,
mobiliza-nos e é este movimento plural um dos elementos que carregam a nossa realidade de
diversidade. Nesta seara, nos juntamos e construímos uma dinâmica cultural onde comunicação e
pertencimento são coletivos e compartilhados. Espaços de trocas e multiplicidade de saberes
direcionados ao bem-viver.
Diante das profundas mudanças políticas, econômicas e sociais contemporâneas, aflora a
busca por compreender o papel midiático na conquista do bem-viver. Enquanto proposta em
construção, o bem-viver apresenta-se como uma crítica ao consumo inconsequente e orienta-se pela
sustentabilidade e bem-estar. Nesta busca, é possível perceber que a presença da diversidade e da
diferença nas elaborações e produções midiáticas pode conduzir ao enriquecimento cultural e à
democratização das relações sociais exatamente por combater a perspectiva do pensamento único.
Com as novas tecnologias, a lógica do espetáculo se estende para a esfera das relações
sociais, sendo que a visibilidade midiática pode implicar em reconhecimento e legitimação das
diversidades. A partir deste panorama, o ser, estar e permanecer da diversidade nas produções
midiáticas podem conduzir ao respeito às diferenças e, consequentemente, a uma sociedade mais
saudável. Estas são questões que orientam a escolha temática para a edição de 2019 do Seminário
Nacional de Mídia, Cultura e Cidadania (Semic). Resultado de uma matriz educacional que se atualiza
na medida em que considera a urgência da presença da diversidade no pensar-fazer comunicacional,
o Semic coloca-se como um dos agentes neste processo de construção do respeito às diferenças.
Consolidamos a pluralidade neste espaço, para onde convergem debates que passam pelas
construções de gênero, fetichização do consumo, antirracismos, tecnologias informacionais,
infanticídio, movimentos populares e feminicídio. São propostas tão diversas que chegam a
“esperançar” – esse verbo transitivo direto e pronominal que significa dar ou ter esperança e que foi
generosamente trabalhado pelo educador Paulo Freire – o nosso cotidiano de produção acadêmica.
A constatação da diversidade é um passo fundamental para que reconheçamos a diferença, sendo
que este reconhecimento é o start para que sejamos partícipes no processo de construção de uma
sociedade melhor. A esperança – aqui enquanto ato – é reconhecer e respeitar.
Profa. Dra. Luciene Oliveira
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FEMINISMO E ATIVISMO DIGITAL NA PERSPECTIVA DA ESCOLA CANADENSE

Caroline Guimarães Silva1
Douglas Farias Cordeiro2
RESUMO

O presente trabalho busca levantar informações relativas à expressão do movimento
feminista no contexto da rede social Instagram, onde grupos feministas usam o espaço digital para
expansão de seus ideais e, consequentemente, para o fortalecimento do movimento como um todo.
Nesse contexto, se destacam as previsões de McLuhan e seus estudos comunicacionais da Escola
Canadense sobre os efeitos globais dos aparatos tecnológicos que são extensão dos próprios
indivíduos, reduzem distâncias e conduzem transformações sociais no mundo físico, a partir da
mobilização virtual. Como forma de evidenciar esses efeitos, foi realizado um experimento, usando o
processo de Mineração de Dados, onde foram levantadas informações relativas à expressão do
movimento feminista no contexto da rede social Instagram. Também foi feita uma pesquisa
bibliográfica evidenciando uma intersecção entre as concepções de McLuhan e alguns estudos
atuais.
Palavras-chave: comunicação; gênero; feminismo; ativismo digital; Escola Canadense.
1 INTRODUÇÃO
Uma das principais características do movimento feminista é a proposta por superação do
que é considerado como uma supressão das capacidades, potencialidades, habilidades ou
possibilidades de atuação e participação da mulher nos mais variados contextos, havendo,
normalmente, uma associação ao patriarcado e autoritarismo. Muitas foram as suas fases, que
corroboraram, ao longo da sua história, na correção de falhas e inclusão de novas ideias.
O presente artigo se propõe a analisar como as novas tecnologias da informação trouxeram
para o movimento feminista novas possibilidades de ação e como o ativismo digital amplia o
processo de disseminação das ideias feministas na sociedade. Embora os movimentos sociais
tenham, em geral, sua base no espaço urbano, sua existência na Internet populariza os discursos e
mobiliza sentidos sem fronteiras. Além disso, a tecnologia possibilita que as próprias feministas
produzam e divulguem seus conteúdos na redes, deixando o papel de meras espectadoras e
tornando-se autoras também, participando ativamente da construção de conhecimento e de uma
nova cultura.
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Na última seção são apresentados os conceitos gerais da Escola Canadense, teoria
utilizada para reflexão sobre o uso dos aparatos tecnológicos em movimentos sociais na Internet,
como o movimento feminista. Neste sentido, se destaca a previsão de McLuhan (1964) acerca do
surgimento de mudanças sociais através do desenvolvimento de novos meios, os quais alteram a
relação entre os sujeitos e agem como influenciadores na produção, controle e disseminação da
informação.
2 FEMINISMO: HISTÓRICO E EVOLUÇÃO
Conforme evidencia Garcia (2011), ao longo da história da sociedade ocidental, muitos
discursos de legitimação da desigualdade entre homens e mulheres foram produzidos. Seja na Grécia
Clássica ou na tradição judaico-cristã, Pandora e Eva, respectivamente, desempenham o papel de
demonstrar que a personalidade feminina é causa de desgraças. A figura da mulher foi sendo
construída ao longo dos séculos sob crenças que atendiam aos interesses de uma sociedade
burguesa e de valores predominantemente masculinos. “O mundo se define em masculino e ao
homem é atribuída a representação da humanidade” (GARCIA, 2011, p. 15).
Para que se discuta o papel da mulher no espaço público é preciso entender que,
historicamente, a sociedade contempla modelos onde a mulher é vista pelo viés masculino e as
relações sociais são marcadas através da questão de gênero, o que leva homens e mulheres a
assumirem posições desiguais de poder na sociedade. Garcia (2011) explica que analisar essa tomada
de poder por parte dos homens – o patriarcado – significa enxergar até onde se estende esse
domínio e controle sobre as mulheres.
O feminismo procurou durante toda sua existência superar as formas de organização
tradicionais. É importante destacar que, segundo Alves e Pitanguy (1991) o movimento não se
organiza de uma forma centralizada e imposta. É, portanto, um movimento caracterizado pela autoorganização das mulheres em suas múltiplas frentes, expressando vivências próprias de cada mulher,
sem um “monopólio da verdade”.
Os aspectos apresentados não significam que o movimento feminista não tenha uma
organização. Existem grupos que se mobilizam promovendo debates, campanhas, manifestações,
entre outras práticas. Além disso, é interessante pontuar que o ideal feminista ocorre mesmo onde
não é publicamente visível, como salientam Alves e Pitanguy (1991), ocorre onde se há uma
observação da manifestação feminista na esfera doméstica, no trabalho e em todas as esferas sob
um prisma onde o feminino não seja o desvalorizado.
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De acordo com Alves e Pitanguy (1991), ideias feministas já estão presentes no primeiro
século da Era Cristã, onde as mulheres se dirigiam ao Senado Romano protestando contra sua
exclusão do uso dos transportes públicos. Nomes de importantes mulheres surgem ao longo da
história com discursos conscientemente articulados em defesa dos seus direitos. Porém, traçando
um pequeno esboço sobre a presença feminina na sociedade ao longo do tempo, como fazem os
autores, é possível perceber que ela tem sido uma parte silenciosa da memória social.
A visão romântica da mulher frágil prevalece na história, conforme explica Alves e Pitanguy
(1991). A Idade Média, por exemplo, foi marcada por um movimento social e religioso conhecido
como “caça às bruxas”, onde milhares de mulheres foram assassinadas e torturadas por possuírem
conhecimentos que lhe conferiam espaços de atuação.
Segundo aponta Garcia (2011), é no século XIX que o feminismo surge, pela primeira vez,
como um movimento social de âmbito internacional com identidade autônoma e caráter
organizativo. Essa foi a chamada primeira onda do feminismo, quando as mulheres, primeiro na
Inglaterra, organizaram-se para lutar por seus direitos, sendo que o primeiro deles que se
popularizou foi o direito ao voto.
Este feminismo inicial, tanto na Europa e nos Estados Unidos como no Brasil, perdeu força a
partir da década de 1930 e só apareceu novamente, com importância, na década de 1960. Pedro e
Guedes (2010) destacam as grandes discussões da temática feminista nos EUA e na Europa nessa
década. No Brasil, surgiram as primeiras organizações femininas, que, ainda mantinham traços
conservadores. Registra-se, contudo, grupos de mulheres em resistência à ditadura através de
passeatas e manifestações.
Compreendida no período entre 1960 e 1980, a Segunda Onda do Movimento Feminista
identificava o problema da desigualdade como a união de problemas culturais e políticos,
encorajando as mulheres a serem politizadas e combaterem as estruturas sexistas de poder.

A partir da década de 60, o feminismo incorpora portanto outras frentes de luta,
pois além das reivindicações voltadas para a desigualdade no exercícios de direitos
– políticos, trabalhistas, civis – questiona também as raízes culturais destas
desigualdades. Denuncia, desta forma, a mística de um “eterno feminino”, ou seja,
a crença na inferioridade “natural” da mulher, calcada em fatores biológicos.
(ALVES; PITANGUY, 1991, p. 54).

A partir de 1975, o feminismo já não poderia mais ser escrito no singular. Segundo Garcia
(2011, p. 93), “o feminismo foi florescendo em cada lugar do mundo com suas características, tempo
e necessidades próprias”. Na década de 80, a teoria feminista não apenas desenvolveu uma
11

vitalidade impressionante, como também conseguiu dar a sua interpretação da realidade um status
acadêmico.
No Brasil, com a redemocratização dos anos 1980, o feminismo entra em uma fase de forte
luta pelo direito das mulheres, na qual:
[...] há inúmeros grupos e coletivos em todas as regiões tratando de uma gama
muito ampla de temas – violência, sexualidade, direito ao trabalho, igualdade no
casamento, direito à terra, direito à saúde materno-infantil, luta contra o racismo,
opções sexuais. Estes grupos organizavam-se, algumas vezes, muito próximos dos
movimentos populares de mulheres, que estavam nos bairros pobres e favelas,
lutando por educação, saneamento, habitação e saúde, fortemente influenciados
pelas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica. (PINTO, 2010, p. 17).

Esse é considerado um momento importante na história do feminismo brasileiro, uma vez
que, embora o movimento tenha origem na classe média intelectualizada, ele passa então a interagir
com as classes populares, provocando novas percepções, discursos e ações.
Nessa perspectiva de se atentar às diferentes identidades e não esquecer que as opressões
atingem as mulheres de modos diferentes, levando em consideração as questões sociais e um
recorte de classe e raça, nasce a Terceira Onda do Movimento Feminista. “O discurso universal seria
excludente uma vez que nas primeira e segunda ondas, nem todas as mulheres clamaram por
determinada ação” (ROCHA, 2017, p. 37).
Refletindo sobre as três ondas do Movimento Feminista, é possível perceber que elas são
instrumento para que o olhar crítico das mulheres possibilite estratégias que corrijam falhas e
permitam a inclusão de novas ideias. Diante disso,
As diversas Ondas do Movimento Feminista corroboraram ao longo dos séculos
para uma profunda análise social, fomentando a desconstrução e reconstrução do
papel social da mulher e questionando-lhe direitos. Não os reduzindo a direitos
específicos como o direito ao voto – o sufrágio iniciou o processo emancipatório –
mas ampliando para além dos direitos humanos, questionando o direito à sua
liberdade identitária, de ser quem e como ela desejar ser. Convém, então, refletir
um pouco sobre o que seria a emancipação ou libertação de amarras sociais,
políticas, econômicas e culturais. (ROCHA, 2017, p. 39).

Ao se dar conta de que o controle patriarcal ganhava poder, conforme relata Garcia (2011),
as mulheres perceberam que aquilo que pensavam ser problemas individuais eram experiências
comuns a todas, fruto de um sistema opressor. Dessa forma, por se tratar de uma ameaça ao poderio
imposto, o feminismo foi e tem sido alvo de campanhas para fazer com que a população acredite que
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seja algo a se combater. Mas o feminismo tem um ideal comum: lutar pelo reconhecimento de
direitos e oportunidades para as mulheres e, com isso, pela igualdade de todos os seres humanos.
Para potencializar sua ação, uma nova fase do movimento feminista nasce nos tempos
atuais: o feminismo na internet. Com a transformação tecnológica pela qual passa a sociedade,
utiliza-se a comunicação baseada na interatividade na internet para expandir os ideais dos
movimentos sociais e fazer com que eles cheguem a um número cada vez maior de pessoas,
angariando mais adeptos ao movimento.
3 FEMINISMO NA REDE: MOVIMENTO SOCIAL E ATIVISMO DIGITAL
Os movimentos sociais foram e continuam a ser as alavancas da mudança social e, para
Castells (2013, p. 157), “geralmente se originam de uma crise nas condições de vida que torna
insustentável a existência cotidiana para a maioria das pessoas”. O autor defende que os
movimentos sociais são induzidos por uma profunda desconfiança nas instituições políticas que
administram a sociedade.
Espalhados pelo mundo, os movimentos feministas foram tomando corpo, ocupando espaços
e se estabelecendo como movimentos sociais, a fim de conquistar diversos direitos reivindicados.
Segundo aponta Alves e Pitanguy (1991), o feminismo alcançou o status de movimento de massas,
formando uma consciência a respeito da importância da transformação da condição da mulher.
As mudanças são possíveis graças a uma organização existente no movimento feminista.
Alves e Pitanguy (1991) destacam que nas últimas décadas tem se concretizado a solidariedade entre
as mulheres do movimento, coexistindo diversas frentes de atuação de mulheres em múltiplos
espaços, sendo que as formas organizativas criadas pelas mulheres se tornam instrumento de luta
contra a dominação e opressão.
A comunicação em ampla escala tem passado por profunda transformação tecnológica com a
emergência do que Castells (2013) chama de “automunicação de massa”, baseada em redes
horizontais de comunicação multidirecional e interativa na internet. “Embora os movimentos
tenham, em geral, sua base no espaço urbano, mediante ocupações e manifestações de rua, sua
existência contínua tem lugar no espaço livre da internet”. (CASTELLS, 2013, p. 160).
Fora dos espaços físicos, o movimento feminista consegue passar informações e instruções
sem a necessidade de uma liderança formal, aumentando a participação das mulheres no
movimento, já que é constituído de redes abertas e sem fronteiras definidas. Sendo assim, é possível
inferir que a internet possibilitou a disseminação dos ideais feministas, pois as próprias feministas
passaram a produzir e divulgar seus conteúdos na rede.
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Castells (2013) explica que, a internet por si só não pode causar um movimento social, mas
não se pode negar que o papel da comunicação digital nesse contexto tem mudado os rumos da
história dos movimentos sociais, sendo ela indispensável na prática e na organização desses
movimentos tal como existem.
Porque as pessoas só podem desafiar a dominação conectando-se entre si,
compartilhando sua indignação [...] Em nossa sociedade, a forma fundamental de
comunicação horizontal em grande escala baseia-se na internet e nas redes sem
fio. Além disso, é por meio dessas redes de comunicação digital que os movimentos
vivem e atuam, certamente interagindo com a comunicação face a face e com a
ocupação do espaço urbano. (CASTELLS, 2013, p. 166, 167).

A internet tem o poder de mudar a forma como os atores nos movimentos sociais se
relacionam, seja entre eles mesmos, seja com os demais a serem alcançados pelo movimento.
Segundo Castells (2013), as redes criam companheirismo, questão fundamental para o movimento,
uma vez que,
[...] é pelo companheirismo que as pessoas superam o medo e descobrem a
esperança. Companheirismo não é comunidade, porque esta implica uma série de
valores comuns, e isso é uma obra em progresso no movimento, já que a maioria
das pessoas nele ingressa com seus próprios objetivos e motivações, vindo a
descobrir denominadores comuns na prática do próprio movimento. Assim, a
continuidade é ponto de partida e a fonte de acesso ao poder: “Juntos
conseguiremos”. (CASTELLS, 2013, p. 163).

Segundo aponta Lima (2013), “há uma grande articulação nas redes sociais para exaltar o
feminismo, organizada por mulheres feministas de todo o Brasil”. Ela destaca que o ciberativismo,
ativismo mobilizado pela internet, contribui também para a organização de manifestações feministas
nas ruas.
O feminismo reapareceu e agora é possível alcançar mais pessoas com a ajuda das
redes sociais. O discurso contestador da imprensa alternativa feminista dos anos
1980 parece ganhar um novo terreno no ciberespaço, nos formatos de blogs e
páginas virtuais nas redes sociais. São vozes do passado (re)significando o presente.
(LIMA, 2013).

A história mostra que os discursos patriarcalistas sempre predominaram na sociedade e
acabaram se tornando parte da memória social. Com o intuito de quebrar essa corrente, os dizeres
feministas na internet promovem uma oposição, na intenção de popularizar um novo discurso e,
conforme afirma Lima (2013), mobilizar sentidos. “Mais do que uma simples repetição, os sentidos se
estabelecem no encontro /confronto com outros sentidos”. (LIMA, 2013).
O mundo virtual constitui-se como um lugar discursivo que possibilita a propagação
de novos sentidos sobre o feminismo, relacionados aos dizeres cristalizados. As
discussões presentes nessas novas formas de mobilização indicam o quanto o
feminismo é um assunto recorrente na sociedade, e como ainda há diversas
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temáticas a serem amplamente discutidas: violência sexual, saúde da mulher
(aborto, parto humanizado), discursividade patriarcalista da mídia etc. (LIMA,
2013).

4 UM RECORTE: #FEMINISMO NO INSTAGRAM

Foi um marco para o movimento feminista encontrar nas redes sociais uma maneira de expor
discussões e promover o feminismo. Fazendo um recorte, o Instagram é uma plataforma muito
utilizada para difundir os ideais feministas. Nota-se, pelo grande número de perfis relacionados ao
feminismo e o uso de hashtags (#) com palavras que envolvem a temática, que as mulheres têm
usado essa rede social para promover o discurso da igualdade da mulher. Os textos publicados
desconstroem discursos machistas, relatam experiências, promovem a melhora da autoestima
feminina, além de criar uma rede de apoio que gera sororidade e representatividade.
A partir disso, no âmbito do presente trabalho, foi realizado um experimento com o
propósito de se levantar informações relativas à expressão do movimento feminista no contexto da
rede social Instagram. Para tanto, foi considerado como termo de pesquisa a hashtag #feminismo,
sendo considerado para a amostra analisada o período de um mês, entre os dias 11/06/2019 e
10/07/2019. A delimitação do período se baseia na quantidade massiva de dados gerados na rede
social em questão, o que poderia gerar uma necessidade de tratamentos e gestão de dados mais
complexos, não justificáveis para os propósitos em questão no presente trabalho.
Para a realização da extração de dados, foi desenvolvida uma solução computacional em
linguagem Python, que realiza conexões com a API do Instagram3, permitindo extrair em formato
estruturado uma série de dados sobre postagens públicas da rede social, tais como: data de
postagem, texto da legenda (incluindo hashtags), número de comentários, e legenda de
acessibilidade. Neste sentido, foram recuperadas 54.906 postagens, sendo compostas por 51.545
postagens de imagens, e 3.361 postagens de vídeos.
Os dados recuperados foram estruturados em uma base de dados do tipo CSV (do inglês,
commaseparatedvalues). A partir disso, foram aplicadas regras de pré-processamento para limpeza e
tratamento do dados. Neste contexto, o primeiro passo foi a realização de rotinas para extração das
hashtags presentes nas legendas de cada uma das postagens obtidas. Posteriormente, foi realizada a
remoção de ocorrências de emojis, os quais se referem a ideogramas que são usados para
representação visual de expressões e sentimentos, uma vez que estes não são necessários para os
propósitos de análise considerados, além de poderem gerar ruídos nos resultados.
3

https://www.instagram.com/developer/.
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Através da ferramenta Power BI, os dados estruturados em CSV permitiram a geração de
visualizações relacionadas às ocorrências de hashtags associadas ao termo de pesquisa, assim como
às descrições de acessibilidade, que permitem vislumbrar um desenho dos tipos de postagens
associadas ao feminismo.
A Figura 1 apresenta os resultados para as vinte hashtags de maior ocorrência nas postagens,
onde é possível observar a existência de termos notadamente vinculados ao movimento feminista,
tais como: girlpower, machismo, abortoLegal, empoderamentofeminino, patriarcado, entre outros.
Na Figura 2, é possível notar que a maior parte das postagens se referem a imagens contendo textos,
o que pode simbolizar o caráter de transmissão de ideais feministas. Entretanto, é preciso realizar
um estudo mais aprofundado neste sentido para confirmação desta hipótese. É interessante
observar que existem ocorrência de hashtags em outros idiomas, o que não invalida o experimento e
se justifica pelo fato de a rede social Instagram não impõe restrições ou regras quanto a esse ponto.
Após a realização das análises descritivas, foi gerado um corpus textual a partir do conjunto
de legendas da amostra recuperada para propósitos de mineração textual. Neste sentido, foi
utilizada a ferramenta Iramuteq4 para análise e geração dos resultados, permitindo a obtenção de
um grafo de similitude, o qual apresenta os termos de maior ocorrência nas postagens, assim como a
relação entre eles, através de uma representação baseada em nós e arestas, onde o tamanho da
palavra se refere à relevância do termo no corpus textual, e a largura da aresta ao peso do
relacionamento entre os termos.
Figura 1: Vinte hashtags de maior ocorrência relacionadas ao termo feminismo

4

www.iramuteq.org
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Fonte: autores.

Figura 2: Descrições de acessibilidade: vinte ocorrências mais comuns.

Fonte: autores.

É interessante destacar que foram obtidos três grupos principais, o primeiro relacionado ao
termo feminismo, com fortes ligações com termos como feminista, machismo, amor, e patriarcado.
O segundo grupo se refere ao termo mulher, com ocorrência de termos consideravelmente
característicos no contexto familiar: filho, pai, família, violência, corpo, etc. Por último, foi detectado
um pequeno grupo com dois termos únicos: copa e mundo. A ocorrência deste último grupo pode
estar relacionada à Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019, a qual tem intersecção entre seu
período de realização e a amostra temporal considerada neste experimento, o que evidencia a
mobilização das mulheres e sua relação com o futebol, assunto considerado durante anos pela
sociedade como masculino.
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Figura 3: Grafo de similitude.

Fonte: autores.

Foi possível perceber que, em um curto espaço de tempo (11/06/2019 a 10/07/2019), muitas
publicações com o tema feminismo foram postadas na rede Instagram, totalizando mais de 54 mil
postagens. Nota-se que a rede social tem sido usada como um instrumento de mobilização do
movimento feminista e tem permeado por diversos assuntos importantes inseridos na luta feminista,
como a autoestima, empoderamento, preconceito, aborto, liberdade, superação, maternidade, entre
outros.
5 ESCOLA CANADENSE: IMPACTOS TECNOLÓGICOS E MUDANÇA SOCIAL
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Conforme discutido por Lima (2013), a cibercultura criou uma necessidade nos indivíduos de
estarem continuamente conectados à internet. Sendo assim, os limites entre o virtual e o real
acabam por não serem limitados ou possuírem uma linha tênue de ligação, já que “o que é realizado
virtualmente reflete-se materialmente como tomada de posição”. (LIMA, 2013).
Os meios comunicacionais digitais, os quais fazem parte da vida de um número cada vez
maior de pessoas, e se tornam extensão do próprio corpo humano, se caracterizam como mais do
que um simples transmissor de mensagem, agindo como influenciadores diretos, e sendo
responsáveis pela produção, controle e disseminação da informação. Essa percepção se deu a partir
de estudos de teóricos da comunicação desde o início dos anos 1950, com os estudos então
desenvolvidos no âmbito da chamada Escola Canadense. Neste sentido, é importante destacar que
embora a base teórica não seja recente, seus estudos se inserem perfeitamente no cenário atual e
contemplam a relação do movimento social na internet abordado neste trabalho.
A provocação de McLuhan (1964), importante autor da Escola Canadense, está em instigar as
pessoas a pensarem sobre aquilo que elas consideravam óbvio. Segundo aponta Araújo (2014), a
preocupação excessiva com o conteúdo presente nos meios de comunicação fazia com que os
pesquisadores se esquecessem do meio em que este estava inserido, tratando-os igualmente sem
refletir sobre as possíveis influências que estes poderiam acarretar na sociedade a qual estavam
implantados.
Para McLuhan (1964), todos os meios são metáforas ativas em seu poder de traduzir a
experiência em novas formas. O autor explica que o processo comumente denominado de
“mecanização” pode ser considerado como uma tradução da natureza, e de nossas próprias
naturezas, para formas ampliadas e especializadas.
Com a necessidade de se estudar os efeitos das tecnologias da comunicação como
aceleradoras de mudanças sociais, McLuhan (1964) entende que o desenvolvimento humano é
consequência ou está diretamente ligado ao domínio das ferramentas e a seu desenvolvimento
tecnológico. As sociedades humanas são moldadas pelos meios pelos quais se comunicam e os
efeitos dos meios comunicacionais não são captados diretamente pelos sentidos, mas trabalham
com o subconsciente. A inserção de novas tecnologias de comunicação age diretamente no
comportamento social, conforme evidencia Dantas (2006).
Neste sentido, a sua utilização acaba por provocar transformação sob os mais diferentes aspectos,
sejam culturais, políticas, ou sociais, criando um fenômeno descrito por Dantas (2006) como
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mutação social, onde são características as novas formas de relacionamento, interação e
comportamento.
Entre as previsões feitas por McLuhan (1964), Dantas (2006) destaca o estudo sobre um
futuro próximo onde as pessoas substituiriam processos de comunicação por outros adventos da
tecnologia, sendo que a escrita e a fala poderiam ser supridas por novos meios.
É possível identificar, portanto, que McLuhan (1964) consegue propor, antes mesmo de a
rede mundial de computadores se tornar realidade, uma nova interdependência eletrônica que o
mundo cria, onde a velocidade de transmissão das mensagens e o caráter massivo de sua recepção
não só permitem a partilha de experiências distantes, mas promovem um novo tipo de aproximação
social em larga escala.
McLuhan (1964) aborda o conceito de aldeia global, que remete à troca promovida entre
diversos povos, possibilitada pelos meios de comunicação de massa eletro-eletrônicos. Essa troca
aproxima as pessoas, como se estivessem em uma grande aldeia inteiramente conectada. Fazendo
uma ligação com o cenário atual, percebemos que computadores, celulares, televisores e outros
aparatos, estão cada vez mais interconectados por redes globais de comunicação, fazendo com que
os indivíduos estejam imersos nessas tecnologias sem conseguir se separar delas.
No que tange a reflexão sobre os movimentos sociais na internet, segundo McLuhan (1964),
o surgimento de novos meios sempre resultará em mudanças sociais e esses meios poderão ceder
espaço a novas vozes. Analisando neste prisma, o autor dialoga com Castells (1999, p. 25), que afirma
que “a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas
ferramentas tecnológicas”. Castells (1999) acrescenta que, mais que lidar com a tecnologia, é
necessário conhecer seu poder de transformação e seu papel na promoção do conhecimento.
Dessa forma, o que se observa nas páginas de interação de feministas nas redes sociais pode
ser considerado como um exemplo da previsão que McLuhan (1964) deixou em seus estudos. O
sujeito deixa seu papel de mero espectador e torna-se autor também, passando a ser um sujeito
transformador. Os sujeitos não apenas recebem produtos de uma indústria cultural, mas são
convocados a participar ativamente da construção da cultura e do conhecimento.
E, para a realização deste processo de luta, os manifestantes se apropriariam de
um meio de comunicação para mobilizar e legitimar as contestações. Eles são
relevantes tanto para o Estado, quanto para a sociedade, pois ambos precisam se
posicionar diante das questões sociais. Para cada movimento, uma tecnologia
comunicacional diferente conforme as necessidades percebidas em cada contexto.
A escolha planejada do meio permite a superação de algumas barreiras por parte
dos manifestantes. (ARAÚJO, 2014, p. 37).
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Castells (2013), destaca que os movimentos na internet têm se tornado virais e isso não
acontece apenas pela possibilidade ampla de difusão de mensagens, mas em função do efeito global
que repercute nos movimentos, o que pode ser relacionado com a aldeia global de McLuhan (1964).
Essa forma de se espalhar, segundo Castells (2013), ocorre de um país para outro, de uma cidade
para outra, de uma instituição para outra. Ver protestos em algum outro lugar, ver posicionamentos
em várias partes do mundo, mesmo que em contextos distantes e culturas diferentes, inspira a
mobilização, porque desencadeia a esperança da possibilidade de mudança.
6 CONCLUSÃO
Com base no estudo bibliográfico realizado, é possível perceber que, quando se pesquisa a
presença da mulher na história, ela tem sido uma parte silenciosa da memória social. A sociedade
sustenta modelos onde a mulher é vista pelo viés masculino e as relações sociais são marcadas
através da questão de gênero, o que leva homens e mulheres a assumirem posições desiguais de
poder na sociedade.
O feminismo nasce buscando chamar a atenção do mundo para as diferenças de gênero,
liderado por um movimento de mulheres que lutavam para conquistar os mesmos direitos políticos e
sociais que os homens. O movimento viveu várias fases e, com o passar do tempo, se consolidava em
cada lugar do mundo com suas características, tempo e necessidades próprias, buscando se atentar
às inúmeras identidades.
A luta do movimento feminista segue na atualidade objetivando uma busca por
representatividade verdadeira e ampla dentro da sociedade. Nos últimos anos, a interatividade na
internet tem possibilitado que esse movimento tenha, além de sua base no espaço urbano, uma
existência contínua em ambiente virtual.
O movimento feminista tem logrado utilizar as ferramentas tecnológicas a seu favor,
possibilitando maior disseminação de seus ideais, maior número de adeptos e, consequentemente,
mobilização e expansão do movimento. Na internet, as feministas promovem uma popularização de
um novo discurso, passando a mobilizar sentidos.
As discussões presentes nessas novas formas de mobilização indicam o quanto o feminismo é
um assunto recorrente na sociedade, e como ainda há diversas temáticas a serem amplamente
discutidas. Através do levantamento do assunto feminismo na rede social Instagram apresentado
neste trabalho, foi possível evidenciar, mesmo em um curto espaço de tempo, a força dessa
exposição e, consequentemente, mobilização das mulheres na rede.
McLuhan (1964) previu em seus estudos comunicacionais (Escola Canadense) que os
acontecimentos em uma parte do mundo têm efeitos globais e as tecnologias de comunicação
realmente reduzem as distâncias. Esse meio tecnológico, utilizado pelos movimentos sociais por
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exemplo, segundo ele, é mais do que um simples meio de transmissão de mensagens, mas sua forma
de atuação influência de forma direta no comportamento social, criando novas formas de interação e
relacionamento humano.
A inserção de novas tecnologias de comunicação faz com que sujeito deixe de ser mero
espectador, tornando-se autor também. Os sujeitos não apenas recebem produtos de uma indústria
cultural, mas são convocados a participar ativamente da construção da cultura e do conhecimento.
Assim, é possível entender, através dos conceitos da Escola Canadense, que essa forma de se
relacionar na Internet traz consigo novas transformações sociais e a informatização gera um novo
processo de mutação social. Um processo que pode ajudar na construção de sociedades mais
democráticas e de populações mais conscientes, onde cada indivíduo passa a articular redes de
saberes e decisões. Essa mobilização é apropriada pelo movimento feminista no ambiente virtual,
que busca com que transformações sejam possibilitadas pela tecnologia e gerem resultados no
espaço real também.
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A CENTRALIDADE DO TRABALHO ENQUANTO CATEGORIA DE ANÁLISE E SUA RELAÇÃO COM AS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Adriane Geralda Alves do Nascimento Cézar5
Gardene Leão de Castro6

RESUMO
O objetivo desse artigo é destacar a centralidade assumida pelo trabalho enquanto força
motriz social, estabelecendo uma relação com as principais transformações ocorridas em seus
processos no século XX. Essa consideração pode ser pensada, considerando-se, essencialmente, dois
regimes de produção, que marcaram de forma central o início do século em questão: os regimes
taylorista e fordista de produção. Esses modelos baseavam-se principalmente na padronização,
uniformidade e simplificação do trabalho, com a finalidade base de redução de custos. Todavia, a
partir de 1973, esses modelos entram em colapso, sendo substituídos pelo que se denomina de
acumulação flexível. Esse novo regime será responsável por um período característico de rápidas
mudanças, fluidez e incertezas, no que diz respeito às transformações ocorridas no mundo do
trabalho. Também faz parte dos objetivos deste estudo, discutir a importância da relação tecnologia
x controle nos processos de trabalho, tendo-se em vista um cenário de grandes e constantes
mudanças, impactadas pela dinâmica social e do capital. Percebe-se, nesse sentido, que há uma
reconfiguração nas formas do exercício do trabalho e também das relações estabelecidas,
principalmente, no que diz respeito aos ambientes profissional e social, com redefinição de modelos
e processos. Nesse contexto, com a mesma rapidez, vê-se a diluição dos limites entre os espaços
organizacionais e os espaços individuais, que ocasionam a realização de tarefas, a qualquer tempo e
hora. Nesse aspecto, tem-se como resultado que a tecnologia aparece como um meio eficaz, aliado
às mudanças organizacionais, na realização de um trabalho mais produtivo e intenso, seja em
funções mais qualificadas ou em atividades mais simplificadas. Para o alcance dessa discussão,
utilizou-se como método de estudo a pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Trabalho; Transformações; Tecnologias da Informação e Comunicação.
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A centralidade da dinâmica do trabalho enquanto motor da vida social e individual recebe
hoje novos olhares investigativos conforme as rápidas transformações dos fatores que o compõem.
Assim como proposto por Marx (1983), no método da economia política, a característica social
estaria pautada em um modelo que vai se reconfigurando a partir da dinâmica do capitalismo e da
sociedade, que se modifica o tempo todo. Ou seja, todo aspecto da vida social é transformado
constantemente, como a cultura, a economia, tecnologia, política, o trabalho etc., conforme
momento histórico e conjuntura que o representa.
A partir dessa ideia, percebe-se que, na sociedade contemporânea, pode-se assistir, de forma
acelerada, a uma reestruturação dos fluxos de informação e dos processos de comunicação, fazendo
deles um dos componentes mais estratégicos das organizações e das questões que norteiam o
pensamento a respeito do trabalho. Nesse contexto, percebe-se que há uma reconfiguração na
forma do exercício do trabalho, a partir da própria dinâmica de mutação do capital e das
transformações ocorridas no contexto social, que exige ser entendida de maneira mais sistemática e
profunda.
Avaliando esse contexto de transformações, percebe-se, cada vez mais, que a informação
como matéria-prima da comunicação se constitui em um único sistema, digitalizado e intangível, que
surge diante das telas das redes de computadores e dos dispositivos móveis de colaboradores de
uma organização, sem restrições de fronteiras, de geografia e de culturas.
Há uma reconfiguração nas formas de trabalho e de relações estabelecidas no próprio
ambiente profissional e social. Nesse mesmo contexto, com a mesma rapidez, se assiste a quebra dos
limites entre espaços organizacionais e espaços individuais, refletindo ainda no ambiente de trabalho
outra transformação recorrente: a diluição do limite entre as esferas pública e privada.
Sob esse viés, percebe-se que é também por meio de das inovações tecnológicas que o
capital redefine os processos, o tempo e a intensificação do trabalho. Assim, toda tecnologia cria
gradualmente um ambiente totalmente novo, seja no contexto do trabalho ou no próprio contexto
das relações sociais. McLuhan (1971, p.11) já enfatizava “o jovem estudante cresce num mundo
eletronicamente estruturado. Não é um mundo de rodas, mas de circuitos, não é um mundo de
fragmentos, mas de configurações e estruturas.” Isso demonstra que a preocupação com a influência
das tecnologias já existe, antes mesmo desse jovem ingressar no mercado ou escolher uma profissão.

2.1 CENTRALIDADE DO TRABALHO E SUAS TRANSFORMAÇÕES NO SÉCULO XX
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O trabalho ocupa uma centralidade na vida dos indivíduos, estando entre suas atividades
mais significativas. É possível afirmar que o trabalho sempre esteve presente na vida de homens e
mulheres como forma de sobrevivência, atendimento de necessidades e também como convívio
social. "É o trabalho, por isso, uma condição de existência do homem, independente de todas as
formas de sociedade, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e
natureza e, portanto, da vida humana." (MARX, 1988, p. 50).
Dentre as particularidades do mundo do trabalho é possível se fazer várias reflexões e
questionamentos, que podem mostrar qual o seu valor na vida dos indivíduos, bem como de toda
uma sociedade. O trabalho modifica a sociedade e é também por meio dele, que se tornam possíveis
as relações sociais. Para Marx (1988, p.45) "a riqueza das sociedades em que domina o modo de
produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias" representada por seu valor
de uso e por satisfazer necessidades humanas de qualquer espécie. Tal fato se consolidaria
principalmente pelo intermédio do trabalho do homem, baseado em sua força produtiva.
A força produtiva do trabalho é determinada por meio de circunstâncias diversas,
entre outras pelo grau médio de habilidades dos trabalhadores, o nível de
desenvolvimento da ciência e sua aplicabilidade tecnológica, a combinação social
do processo de produção, volume e a eficácia dos meios de produção e as
condições naturais (MARX, 1988, p.48).

Desse modo, as teorias de Marx (1988) sobre a sociedade, a economia e a política relatam
que a sociedade progride por meio da luta de classes: um conflito entre a burguesia, detentora do
controle e dos meios de produção e o proletariado – a mão de obra necessária à produção. Assim, a
inserção dos indivíduos nos processos de produção é determinante para a caracterização das classes
sociais, pois a lógica que move as relações sociais é a do capital, que, segundo o autor, compreende
“a força econômica da sociedade burguesa que tudo domina” (MARX, 1983, p.225). Nesse sentido, a
produção, competitividade e a lucratividade resumem os objetivos dos detentores dos meios e
orientam a lógica de produção de mercadorias e acumulação, como traço fundamental de economias
tipicamente capitalistas. Como consequência, o próprio capital expande-se à medida que transforma
essas forças produtivas e também as relações sociais de produção.
Em sua análise sobre o aspecto da mercadoria, Marx (1988) também aponta a alienação e a
descaracterização da mercadoria como fruto do trabalho humano. Ou seja, nessa concepção, os
trabalhadores perdem o controle sobre o produto, assim como, o controle sobre o próprio processo
de produção. Não se conhece mais quem produziu - apenas o que foi produzido.
Deixa de ser mesa ou casa ou fio ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas
qualidades sensoriais se apagaram. Também já não é produto do trabalho do
marceneiro ou do pedreiro ou do fiandeiro ou de qualquer outro trabalho
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produtivo determinado. Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho,
desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados, e desaparecem
também, portanto, as diferentes formas concretas desses trabalhos, que deixam de
diferenciar-se um do outro para reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho
humano, a trabalho humano abstrato (MARX, 1988, p.47).

Desse modo, para o trabalhador não há mais a percepção daquilo que ele mesmo criou
decorrente de suas capacidades físicas e mentais. Como consequência, o produto de seu trabalho se
consolida, diante dele, como um fator independente, e quanto mais o operário trabalha, tanto mais
capitalista se torna o mundo objetivo a ele. A mercadoria se apresenta diante do mesmo, como algo
estranho e hostil e não como o resultado normal de seu labor. Quem se apropria de parte do fruto e
do próprio trabalho operário é o capitalista; o detentor dos meios de produção e do capital. “O
capitalista, mediante a compra da força de trabalho, incorporou o próprio trabalho, como fermento
vivo, aos elementos mortos constitutivos do produto, que lhe pertencem igualmente” (MARX, 1988,
p.147).
Nesse contexto, percebe-se que a teoria de Marx corresponde a uma crítica das sociedades
capitalistas, a partir da concepção materialista da História. Marx (1988) compreende o trabalho
como atividade fundante da humanidade e como fonte de valor. Assim o trabalho sendo a
centralidade da atividade humana, estaria configurado a partir dos meios, das relações de produção
e da posse do capital.
O sentido e necessidade do trabalho como já exposto por Marx (1988), é também discutido
por outros autores, como Braverman (1981), Antunes (1997), Harvey (2003) e Gorz (2004). Para
Braverman (1981), o trabalho humano é consciente e proposital, orientado pela inteligência, produto
especial da espécie humana. Segundo o autor, todo indivíduo é o proprietário de uma porção da
força de trabalho total da comunidade, da sociedade e da espécie e, nesse sentido, existem diversos
determinantes que o constituem, resultantes das complexas interações entre ferramentas, relações
sociais, tecnologia e sociedade. Nesse contexto, o autor foca sua análise nas formas que o trabalho
assume sob as relações capitalistas de produção.
A produção capitalista exige intercâmbio de relações, mercadoria e dinheiro, mas
sua diferença específica é a compra e venda de força de trabalho. Para esse fim,
três condições básicas tornam-se generalizadas através de toda a sociedade. Em
primeiro lugar, os trabalhadores são separados dos meios com os quais a produção
é realizada, e só podem ter acesso a eles vendendo sua força de trabalho a outros.
Em segundo, os trabalhadores estão livres de constrições legais, tais como servidão
ou escravidão, que os impeçam de dispor de sua força de trabalho. Em terceiro, o
propósito do emprego do trabalhador torna-se a expansão de uma unidade, de
capital pertencente ao empregador, que está assim atuando como um capitalista
(BRAVERMAN, 1981, p. 54, 55).
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De acordo com a discussão de Antunes (1997), observa-se no mundo do trabalho,
característico do capitalismo contemporâneo, uma dualidade: de um lado verificou-se uma
desprotelarização do trabalho industrial, ou seja, houve uma diminuição da classe operária industrial
tradicional, nos países de capitalismo avançado, com maior ou menor expressão em áreas
industrializadas do terceiro mundo. Em contrapartida efetivou-se uma expressiva ampliação do
trabalho assalariado, a partir da enorme ampliação do assalariamento no setor de serviços, que
marca uma significativa heterogeinização do trabalho, incorporação do contingente feminino no
mundo operário, além de uma subproletarização intensificada, presente na expansão do trabalho
parcial, temporário, precário, subcontratado e terceirizado.
Neste contexto, Antunes (1997) apresenta reflexões sobre pensamentos e ideologias acerca
do trabalho e de relações de poder frente ao processo capitalista de produção, pontuando que, no
decorrer da história, desde a manufatura até as empresas multi e transnacionais, muita coisa mudou
e com essas mudanças, também a compreensão do trabalho e do trabalhador. Esses fatos são
decorrentes do aceleramento da produção, que resultaram em reestruturação produtiva,
flexibilizações, exclusão, automação, telemática, produtividade etc.
Assim como demais autores já apontados, Harvey (2003) também chama atenção para as
transformações na economia política do capitalismo do final do século XX, destacando quão
profunda e fundamental pode ter sido essa mudança. "São abundantes os sinais e marcas de
modificações radicais em processos de trabalho, hábitos de consumo configurações geográficas e
geopolíticas, poderes e práticas do Estado etc." (HARVEY, 2003, p.117). De acordo com o autor, é
importante compreender a transição ocorrida no regime de acumulação e no modo de
regulamentação social e política a ele associado.
Nesse sentido, Harvey (2003) explica que para compreender qualquer dinâmica social, é
preciso antes, compreender a própria transformação político-econômica do capitalismo no século
XX. Tal consideração pode ser levada a efeito considerando-se dois regimes de produção, que
marcaram de forma central o início daquele século: os regimes taylorista e fordista de produção que,
a partir de 1973, entram em colapso, sendo substituídos pelo o que autor irá denominar de
acumulação flexível, quando se inicia um período de rápida mudança, fluidez e incerteza.
O modelo Taylorista de produção baseou-se no estudo das técnicas de racionalização do
trabalho do operário, por meio do estudo de tempos e movimentos. Para Taylor (1995), a
especialização do trabalho consistia na divisão dos movimentos necessários à execução de uma
tarefa. Os movimentos inúteis eram eliminados enquanto os úteis eram simplificados, para
proporcionar economia de tempo e de esforço do operário, bem como a fixação dos tempos
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padrões. Cada operário passou a ser responsável pela execução de uma única operação ou tarefa, de
maneira contínua e repetitiva. Nesse sentido, o operário perdia a liberdade e a iniciativa de
estabelecer sua maneira de trabalhar.
Também, por volta de 1914, o modelo fordista de produção de automóveis passa a ser
característico das indústrias. Esse modelo se baseava principalmente na padronização, que é a
aplicação de padrões em uma organização com o objetivo de obter a uniformidade e reduzir custos.
Para o modelo fordista, a padronização conduziria à simplificação, na medida em que a uniformidade
obtida reduziria a variabilidade e as exceções que complicam as coisas.
O que havia de especial em Ford (e que em última análise, distingue o fordismo do
taylorismo) era sua visão, seu reconhecimento explícito de que produção de massa
significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de
trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética
e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática,
racionalizada, modernista e populista (HARVEY, 2003, p.120),

Assim, observa-se que, durante um longo período de tempo (1900-1970) vigorou o modelo
taylorista/ fordista de produção: especialização e produção em massa de bens padronizados. Porém
a partir de 1970, nova fase caracteriza uma mudança na organização empresarial: acumulação
flexível. Neste contexto, a década de 70 marca transformações significativas, por meio da
flexibilização. As inovações tecnológicas e os meios informáticos utilizados no trabalho e na vida
social configuram um novo modo de regulação, no sistema capitalista de produção.
A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto
com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho,
dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Caracteriza-se
pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional.
(HARVEY, 2003, p.140).

Conforme aponta Gorz (2004), a crise do modelo fordista, caracterizada pela burocratização,
massificação,estatização, padronização, começou a ser substituída pela mundialização domercado,
por um Estado “virtual”, sem território, sem distâncias e sem fronteiras. Ocapital 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 princípio do trabalho.
O rompimento com o compromisso fordista deixou às empresas duaspossibilidades de fuga à
estagnação: conquistar novas parcelas do mercado erenovar as suas produções, de modo rápido. A
competitividade de mercado impediauma produção em série, e exigia que os produtos fossem
produzidos em prazoscada vez mais curtos, quantidades cada vez menores e preços reduzidos, com
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oobjetivo de atender as novas demandas de mercado. De uma perspectivaquantitativa e material, os
produtos passaram a atender uma perspectiva qualitativae imaterial. A competitividade exigia
também a máxima fluidez e rapidez naprodução do novo. As descobertas contínuas, as
improvisações deveriam chamar aatenção do consumo efêmero, rápido e instantâneo e das modas
voláteis. Oimportante, além de atender a demanda de mercado, era antecipar-se a ela,opondo-se a
todo censo de normalidade (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,
demandas
acordos

sazonais
de

mercado

comerciais

apresentam

o

e

precários,
e

que

(ANTUNES

uma

se
1997;

comprometimento

com

contratação

que

institucionalizariam,
HARVEY,
o

principalmente,

2014).

pagamento

ocorreria

de

As

empresas

benefícios,

conforme

as

a

de

partir
não

mais

salários

fixos,

previdência social ou outros elementos.
Nessa perspectiva, tem-se a ideia,denominada por Gorz (2004), de “abolição do próprio
assalariamento”, manifestadasobre a nova possibilidade de pensar a remuneração do trabalho a
partir decondições flexíveis, ou seja, de uma forma mais negociável e livre entre aquele quecontrata
e aquele que oferece sua força de trabalho. Isso, de certo modo, contribuiriapara a degradação que o
movimento operário conseguiu impor à exploração, pormeio dos movimentos e lutas sociais ao
longo do tempo.
A negociação coletiva passou a ser substituída por uma negociaçãoindividual, em que
prestadores de trabalho começavam a ser tratados comofornecedores particulares, com uma
remuneração individualizada e negociável, emque os indivíduos, dispersos entre si, concorrem uns
com os outros. A precariedadesurge como consequência, daqueles que não se reconhecem mais
como agentesprodutores de um trabalho material ou daqueles que se perdem nas
consequênciasimpostas pelo trabalho imaterial que sem perspectivas fixas de salário, se dividemem
múltiplas atividades e tempos de trabalho, aqueles que se submetem acondições precárias, de
subempregos, de um trabalho mensurável e vendável(GORZ, 2004).
Nessa concepção, o mercado apresenta-se cada vez mais dinâmico, maisvolátil, flexível,
exigindo mudanças constantes nos formatos de trabalho. Aspromoções e demissões passaram a se
assentar em regras fixas e as atividades detrabalho já não são mais claramente definidas. Sennett
(2014) caracteriza que hoje“não há longo prazo” para nada, as carreiras que avançavam aos poucos,
estãocada vez mais distantes, sendo comum um jovem, em pouco tempo, mudar deemprego várias
vezes. O conceito de um único conjunto de qualificações no decorrerde uma vida de trabalho já não
existe e a distribuição de determinadasfunções/tarefas que antes faziam parte da rotina de uma
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organização, ficam agora, acargo de contratos com firmas ou indivíduos, muitas vezes em curto
prazo.Nessa ideia de que “não há mais longo prazo” trabalhada pelo autor, para ascoisas e fatos, se
torna disfuncional também o caráter pessoal, sobretudo quandorelacionado à questão familiar.
De forma geral, o que é importante caracterizar nesse contexto de transformações e de
novas formas de organização do trabalho, é a busca incessante pela aplicação de técnicas que
possibilitem às empresas a reduzir custos e aumentar a produtividade do trabalho. Nesse sentido,
observa-se que os processos de gestão e tecnologia estão relacionados à questão central da
produção capitalista que se assenta nas novas qualificações do trabalhador e novas formas de
domínio da produção, que são particulares de cada momento histórico e contexto social. “As
pressões econômicas resultantes de um meio cada vez mais competitivo, incerto e ameaçador,
impulsionam empresas a procurar novas formas de aumentar sua produtividade” (LIMA, 1996, p. 23).

2.2 A RELAÇÃO ENTRE TRABALHO, CONTROLE, TECNOLOGIA E OS PROCESSOS DE
INFORMATIZAÇÃO

A partir da introdução de novos instrumentos de trabalho, com o uso de tecnologias e da
própria mudança organizacional presenciada ao longo dos tempos, é relevante observar que várias
categorias profissionais tem se reestruturado. Percebe-se também, além dessa reestruturação, o
surgimento de novas formas de trabalho, também advindas dessas configurações, em especial dos
processos de informatização. Tais processos assumem um caráter particular e a tecnologia aparece
como um meio para a realização de um trabalho mais produtivo, rápido e globalizado.
De acordo com Huws (2009), desde o Colapso da União Soviética em 1989 e na medida em
que a Organização Mundial do Comércio (OMC) quebra toda restrição ao movimento livre de capital,
mercadorias e serviços entre países, uma única economia global se forma e paralelamente, ocorre
uma empregabilidade cada vez maior da população direta ou indiretamente pelas corporações
transnacionais.
É possível que tais desenvolvimentos possam ser um sinal do começo de uma
convergência global de salários para os trabalhadores com tais habilidades em TIC’s em
atividades que são possíveis de serem realizadas independentemente do local onde são
executadas [...]. Novas formas de polarização podem muito bem ser criadas entre os
detentores de emprego desvocalizáveis e trabalhadores cujo empregos são
geograficamente fixados. A extensão sobre a qual empregos deslocalizáveis irão se
enraizar num dado ponto geográfico é também dependente de certas variáveis. Se eles
tomam a forma de terceirizações exclusivamente de trabalho, então, sua ancoragem é
altamente contingente. Há sempre uma chance aberta para o derradeiro empregador
enviar os empregos às pessoas ou as pessoas aos empregos, no processo conhecido como
bodyshopping. Por pelo menos duas décadas foi uma prática comum para inúmeros
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engenheiros de softwares serem enviados da Índia para Londres, Frankfurt, Los Angeles
ou outros lugares onde suas qualificações eram requeridas (HUWS, 2009, p. 55).

Para a autora, a concepção do capitalismo enquanto força dinâmica busca, cada vez mais, a
produção de novas mercadorias, bem como novos mercados para sua expansão e, nesse contexto, as
atividades humanas e as necessidades devem ser compreendidas por meio da relação produção e
consumo e que a posse ou a carência das TIC’s produz, uma ruptura de populações inteiras, processo
esse, denominado pela autora de divisão digital. Wolff (2009) também traz, uma importante
abordagem sobre as novas tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) sob o ponto de vista da
informação. A autora coloca que a utilização intensiva de novas tecnologias nas grandes empresas é
decorrente da importância que a inovação passou a ter no quadro de intensa competitividade,
marcado pela quebra dos monopólios estatais e pelo advento das políticas neoliberais que assolaram
o mundo capitalista em 1990. A autora estabelece uma importante relação entre a tecnologia digital
e o processo de informação.
Essa é a grande novidade trazida pela tecnologia digital: a possibilidade de se
manipular e transformar informações tal como outrora se fazia com matériasprimas de dimensão material, o que permite ao capitalismo de hoje transformar e
explorar mercadorias não só no plano material, mas também imaterial. Esse novo
tipo de exploração caracteriza um processo de mercadorização da informação.
(WOLFF, 2009, p.90)

Segundo Wolff (2009) a partir da década de 90, as tecnologias da informação e comunicação
- TICs passaram a ser utilizadas de forma mais intensa nas empresas, com o advento das políticas
neoliberais. Contudo, há um processo de mais valia em que o trabalhador passa mais tempo fazendo
um tipo de trabalho repetitivo, separando desempenho de funções e conhecimento. “A maquinaria,
assim, inaugura uma nova divisão técnica do trabalho, fundamentada na normalização do saber e do
fazer do trabalhador em torno de suas funções” (WOLFF, 2009, p. 95).
A autora argumenta que a evolução tecnológica também funciona como uma poderosa
forma de controle, exercendo a função de ferramenta gerencial. Atualmente, o técnico de
informática das empresas possui o controle sobre o histórico de visitas na Internet, programas
utilizados nos computadores e o tempo gasto para a produção de cada atividade. Assim, a
informática representa não apenas uma revolução tecnológica, mas uma revolução organizacional,
pois é ela quem regula os processos. Essa é uma tentativa de criar uma inteligência artificial que deve
ser alimentada por dados compartilhados constantemente. O conhecimento se torna, portanto,
matéria prima do trabalho.
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Contudo, o trabalho informacional, longe de significar um trabalho mais criativo, permanece
operacional, por meio de uma qualificação reduzida a atender os requisitos das máquinas. Somente
os gerentes e administradores com cargos mais altos têm o poder de utilizar as máquinas de forma
mais crítica. Os demais trabalhadores continuam sendo executores de funções pontuais. Um
exemplo são os operadores de telemarketing, que têm acessos aos equipamentos eletrônicos para
exercer uma função específica, como vender produtos, cancelar assinaturas etc. É um trabalho que
se repete e que não possibilita ao sujeito novos aprendizados.
Segundo Wolff (2009), por meio da utilização das novas tecnologias, o trabalhador
transforma seu conhecimento em dados, para que ele seja quantificado e transferível para os
computadores. A mecanização implica em um novo tipo de alienação: a transferência do
conhecimento e da criatividade para os computadores e para os bancos de dados.
A administração participativa, introduzida nas empresas pelos Programas de Qualidade Total,
busca aperfeiçoar o fluxo das informações, por meio da mediação das tecnologias de informação e
comunicação. Segundo Wolff (2009), os conflitos entre trabalhadores, patronato e capital também
assumem novos contornos, visto que o seu saber, com o tempo, transforma-se em trabalho
objetivado nos equipamentos.
(...) as TICs engendram uma Revolução Empresarial de amplo espectro já
que a lógica da informatização, e a consequente descentralização que esta
enseja nas grandes organizações, abarcam empresas de todos os setores da
economia, tornando particularmente difusas as barreiras entre secundário e
o terciário (WOLFF, 2009, p. 111)

A autora conclui que o processo de reificação, originado desde a Primeira Revolução
Industrial, permanece válido. Este processo, que era dado por meio da expropriação da técnica dos
trabalhadores, torna-se, atualmente, expropriação dos saberes na sociedade informacional. As
consequências são a simplificação do trabalho e o acirramento das formas de controle, fazendo com
que o sujeito perca, ainda mais, a autonomia sobre o processo de produção.
Para Castells (2003), com o uso das tecnologias de informação o trabalhador sofre um
variado controle e vigilância nas organizações. Segundo o autor, essas tecnologias interceptam
mensagens e monitoram os fluxos de comunicação 24 horas por dia. O autor afirma que o preço da
liberdade global é a submissão local nas empresas.
Vianna e Crivellari (2014), assim como Wolff (2009) e Castells (2003), fazem críticas ao uso
exacerbado das TICs no mundo do trabalho. Segundo as autoras, com o uso das TICs é assegurado
um forte controle sobre o comportamento dos trabalhadores, que relatam a dificuldade de se
desligarem do trabalho e se manterem desconectados dos e-mails ou telefone celulares mesmo em
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período de férias. A possibilidade de serem “desligados” de fato os mantém “ligados” ao trabalho em
todo tempo e em qualquer lugar. As TICs se tornaram instrumentos de controle na medida em que o
trabalhador é monitorado ou tem seu desempenho medido pela sua disponibilidade online. “O medo
de perder o emprego ou de não ser aceito ou aprovado pelo grupo são elementos fundamentais para
a sujeição ao controle” (VIANNA; CRIVELLARI, 2014, p.35).
Nesse aspecto, a intensificação do trabalho, também está associada às mudanças
tecnológicas e organizacionais, seja o trabalho mais qualificado ou de atividades mais simplificadas.
Deste modo, apresentam-se visíveis, desde o sistema Taylorista até o regime de acumulação, modos
de dispor de maior controle do trabalhador. Nessa percepção, até o tempo destinado ao não
trabalho (lazer) é apropriado pelo capital.
O ritmo do tempo fora do trabalho não é somente uma contaminação, mas antes
uma estratégia, destinada a manter eficazmente a repressão dos comportamentos
espontâneos que marcariam uma brecha no condicionamento produtivo. [...]
aparece nesta atitude o círculo vicioso sinistro da alienação pelo sistema Taylor,
onde o comportamento condicionado e o tempo, recortado sob as medidas da
organização do trabalho, formam uma verdadeira síndrome psicopatológica que o
operário, para evitar algo ainda pior, se vê obrigado a reforçar também ele. A
injustiça quer que, no fim, o próprio operário torne-se o artesão de seu sofrimento.
(DEJOURS, 1992, p.47).

3 CONCLUSÃO
Discutir a centralidade do trabalho enquanto uma categoria de análise se faz importante
num cenário de grandes e constantes mudanças, impactadas pela dinâmica do capital. Nesse sentido,
compreender a relação estabelecida entre trabalho e tecnologia se torna fundamental. O tempo de
trabalho, preocupação inicial dos modelos tayloristas e fordistas de produção, intensificam-se na
atual conjuntura capitalista, reproduzindo novas formas de controle, adotadas pelos detentores do
capital.
Dejours (1992) argumenta que o tempo fora do trabalho, que seria uma compensação
aparentemente natural, não traz para todos as vantagens que esperam. Se for levado em conta o
custo financeiro das atividades fora do trabalho e o tempo absorvido pelas atividades como tarefas
domésticas, deslocamento no trânsito etc., poucos são os trabalhadores que podem organizar o seu
momento de lazer de acordo com seus desejos e suas necessidades.
Saindo da fábrica, ao dirigir em estradas, trabalhadores continuam com o mesmo ritmo das
cadências de produção. Segundo o autor, as mulheres se queixam de executar os afazeres
domésticos no mesmo ritmo acelerado do trabalho. As telefonistas dizem “alô” ao puxar a descarga,
“não há ninguém, desligo” ao ouvir, no metrô, o barulho das portas automáticas. “A maioria dos
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autores concorda ao interpretar estes fatos como uma contaminação involuntária do tempo fora do
trabalho” (DEJOURS, 1992, p.46).
São vários os trabalhadores que, durante os dias de folga, mantém um programa onde as
atividades de repouso são verdadeiramente comandadas pelo cronômetro, em uma espécie de auto
vigilância permanente para não deixar apagar o condicionamento mental aos comportamentos
produtivos.
Assim, o ritmo do tempo fora do trabalho não é somente uma contaminação, mas
antes uma estratégia, destinada a manter eficazmente a repressão dos
comportamentos espontâneos que marcariam uma brecha no condicionamento
produtivo (DEJOURS, 1992, p.46).

O trabalhador vive, portanto, um círculo vicioso da alienação pelo sistema produtivista
capitalista e acaba cronometrando seu tempo, invadindo os momentos que seriam de descanso e
lazer, reforçando para si a exigência da alta eficácia e da produtividade constante.
Desta forma, observa-se que os recursos tecnológicos são utilizados, muitas vezes, para
manter sobre controle, aqueles trabalhadores que estão ligados em tempo integral à empresa, às
vezes, até em tempo maior que o tempo destinado ao ambiente familiar, por meio da adesão e da
interiorização das regras que lhe foram condicionadas, com o objetivo de reproduzir os objetivos da
organização.
De acordo com Huws (2009) a única coisa que pode ser prevista com segurança é a de que
haverá mais mudanças. “Ao passo que alguns processos são mais taylorizados e requerem menos
qualificações, outros se tornam mais complexos e requerem múltiplas qualificações; enquanto alguns
grupos são excluídos, outros veem novas oportunidades sendo abertas” (HUWS, 2009, p50). A
citação é finalizadacomoconvite à reflexão.

THE CENTRALITY OF WORK AS A CATEGORRY OF ANALYSIS AND ITS RELATIONSHIP WITH
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
ABSTRACT

The aim of this paper is to highlight the centrality assumed by work as a social driving force,
establishing a relationship with the main transformations that occurred in its processes in the
twentieth century. This consideration can be thought of, considering essentially two production
regimes, which centrally marked the beginning of the century in question: the Taylorist and Fordist
regimes of production. These models were mainly based on standardization, uniformity and
simplification of work, with the basic purpose of cost reduction. However, from 1973 onwards these
models collapsed and were replaced by what we call flexible accumulation. This new regime will be
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responsible for a characteristic period of rapid changes, fluidity and uncertainties regarding changes
in the world of work. It is also part of the objectives of this study to discuss the importance of
technology-control relationship in work processes, considering a scenario of large and constant
changes, impacted by social and capital dynamics. In this sense, it can be seen that there is a
reconfiguration in the forms of the exercise of work and also in the relationships established,
especially with regard to the professional and social environments, with redefinition of models and
processes. In this same context, just as quickly, we see the blurring of the boundaries between
organizational spaces and individual spaces, which cause tasks to be performed at any time and time.
In this respect, we have as a result that technology appears as an effective means, combined with
organizational changes, in carrying out more productive and intense work, whether in more qualified
functions or simplified activities. To reach this discussion, the bibliographic research was used as a
study method.
Keywords: Work, Transformations, Information and Communication Technologies.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS JORNALÍSTICOS E RELAÇÕES PÚBLICAS: DESAFIO OU OPORTUNIDADE?

Monalisa Bastos7
Gardene Leão²
RESUMO
O presente artigo visa destacar a importância da produção de textos jornalísticos na atuação
de Relações Públicas, mostrando como a busca por fontes de conhecimento e informação, bem como
a prática de leitura e escrita influenciam e agregam na capacitação e geram oportunidades para um
profissional de comunicação.
Palavras-chave: textos jornalísticos; relações públicas; informação; leitura; escrita.

1 INTRODUÇÃO

Com a evolução tecnológica e social, as opiniões, os gostos e as linguagens das pessoas têm
se multiplicado e as organizações devem estar atentas ao que os seus públicos estão buscando para
poderem se comunicar com eles. O Relações Públicas, como gestor da comunicação organizacional,
deve mapear todos os públicos da organização em que está inserido e traçar planos de comunicação
direcionados para cada um. Para Andrade:
O que realmente existe são diferentes públicos que devem ser isolados e tratados
por processos diferentes, não só quanto a sondagens de opinião, como para a
veiculação de informações, efetivação de trabalho educativo ou quanto ao
atendimento geral (ANDRADE, 1994, p.25).

O mapeamento de públicos proporciona uma visão mais detalhada de quem são os públicos
e o que eles desejam. Com isso, fica mais fácil identificar qual linguagem deve ser utilizada para
comunicar com cada um e, para obter uma comunicação eficaz, os Relações Públicas devem possuir
uma excelente escrita. Kunsch (1986) afirma:
Em muitos aspectos, o coração do trabalho com relações públicas – pelo menos
para cargos de nível inicial – é a capacidade de escrever, formatar e produzir
materiais
para
todas
as
mídias
(KUNSCH, 1986, p.187).
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Baseado nisso, é possível começar a compreender a importância da produção de textos
jornalísticos no mercado profissional de Relações Públicas; porém, geralmente, muitos estudantes da
graduação não conseguem enxergar essa necessidade. Portanto, nesse artigo serão utilizadas como
metodologia de estudo entrevistas realizadas com três profissionais de Relações Públicas: Ana Paula
Moraes8, Beatriz Carvalho9 e Dienys Rodrigues10, visando quebrar o conceito de “desafio” e a
associação atribuída apenas aos jornalistas e destacar que a produção de textos jornalísticos também
é uma área de RP e, quando bem praticada, pode gerar inúmeras oportunidades para o profissional
e para o reconhecimento da profissão.

2 RELAÇÕES PÚBLICAS E SUA TRAJETÓRIA NO BRASIL
As atividades de Relações Públicas no Brasil surgiram em 1914, com a criação de um
departamento de comunicação na Light & Power, uma empresa de iluminação pública e de
transporte coletivo, que necessitava intermediar o relacionamento entre imprensa e governo. Na
época, o cargo foi destinado para o engenheiro Eduardo Pinheiro Lobo que ficou durante 19 anos no
departamento.
Porém, apenas em 1950, as relações públicas começaram a ganhar notoriedade. Com a
inserção de multinacionais no Brasil nos governos desenvolvimentistas de Getúlio Vargas e,
principalmente, Juscelino Kubitschek e com conglomerados das transmissões televisionadas e rádios,
as agências de propaganda começaram a se consolidar e, com isso, as relações públicas também.
Segundo Kunsch (1997, p.20),
As multinacionais trouxeram consigo uma cultura de valorização
da comunicação, sobretudo das áreas de propaganda, publicidade
e relações públicas. No que se refere a estas, muitas empresas,
sobretudo as do ramo automobilístico, reproduziram aqui as
experiências já vivenciadas em seus países de origem, criando os
primeiros departamentos do setor, que começou a se firmar como
responsável pela comunicação empresarial, às vezes até em nível
de diretoria (KUNSCH, 1997, p.20).

8

Entrevista realizada com Ana Paula Moraes Carvalho no dia 16 de junho de 2019. Ana Paula Moraes é pósgraduada em Gestão da Comunicação e Marketing, graduada em Relações Públicas e Coordenadora de
Produção e Atendimento na Interativa Comunicação.
9
Entrevista realizada com Beatriz Carvalho Barreto no dia 23 de maio de 2019. Beatriz Carvalho é pós-graduada
em Comunicação Empresarial e Mídias Digitais, graduada em Relações Públicas, Mestranda em Administração,
Estratégia, Empreendedorismo, Comportamento e Inovação e Relações Públicas responsável pela Assessoria de
Comunicação do Campus de Aparecida de Goiânia da Universidade Federal de Goiás.
10
Entrevista realizada com Dienys Rodrigues no dia 27 de maio de 2019. Dienys Rodrigues é pós-graduada em
Marketing, graduada em Relações Públicas e Diretora de Conteúdo na Fato Mais Comunicação.
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A partir disso, foram criados alguns departamentos de Relações Públicas em diversas
empresas. Em 1954, foi criada a Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) com o objetivo de
legitimar a profissão. Com isso, as Relações Públicas foram ganhando cada vez mais notabilidade e
foram cada vez mais requisitadas, principalmente, para a área de assessoria de imprensa e
administração pública.
Posteriormente, as áreas se expandiram ainda mais e tornaram a profissão dinâmica e com
inúmeras possibilidades de atuação, dentre elas, a produção de textos jornalísticos se destaca e
propõe ao profissional capacitado oportunidades tanto de emprego, quanto de visão de mundo que
são geradas pela prática frequente de leitura e escrita como uma estratégia de comunicação.

3 RELAÇÕES PÚBLICAS E TEXTOS JORNALÍSTICOS
A comunicação integrada busca unir todas as faces da comunicação estratégica para
fundamentar ideias, produtos e serviços que se comuniquem de forma eficiente e completa. Ela
planeja integrar conhecimentos e atividades publicitárias, jornalísticas e, principalmente, de relações
públicas, visando a consistência da marca trabalhada, ou seja, busca alinhar todos os meios de
comunicação para que eles comuniquem a mensagem correta de forma coerente, mesmo que com
linguagens distintas, para, por fim, agregar um valor e um sentido à marca trabalhada. Segundo a
plataforma Rock Content (2018, p.1),
A comunicação integrada é uma estratégia em que se articula o planejamento, a
análise e a execução de ações em diferentes canais de comunicação, promovendo a
melhor experiência possível para o seu público, ao mesmo tempo em que se
consolida a marca (ROCK CONTENT, 2018, p.01).

Porém, a comunicação integrada não está presente em todas as organizações e assessorias,
principalmente porque, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), no Brasil, 99% dos negócios empresariais são constituídos de micro e pequenas empresas,
ou seja, muitas vezes o profissional de Relações Públicas pode ser o único profissional de
comunicação do seu ambiente de trabalho e, para isso, deve estar apto para desempenhar funções
da comunicação no geral, sendo uma das mais importantes a produção de textos jornalísticos.
Ana Paula Moraes, Gerente de Produção e Atendimento da Interativa Comunicação, afirma
que a produção de textos jornalísticos na agência é uma prática diária e extremamente necessária.
Ela cita o exemplo do Passeio das Águas Shopping, um dos clientes da agência, que recebe toda
semana várias atrações culturais onde a comunidade pode participar gratuitamente. Por meio das
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divulgações com os textos jornalísticos, a população se informa e vai até o shopping aproveitar as
atrações e, assim, o cliente interage diretamente com o público dele.
Para Beatriz Carvalho, Relações Públicas da Universidade Federal de Goiás - Unidade
Aparecida de Goiânia, ter experiência em redigir textos jornalísticos é fundamental nas suas
atividades de relações públicas, principalmente por não possuir jornalistas na sua equipe de
comunicação. Ela acredita que, principalmente na comunicação institucional, para utilizar dos canais
de comunicação institucionais - como site e newsletter - é essencial estar atento
às linguagens dos seus públicos para produzir conteúdos certos para cada um deles. No caso da
imprensa, por exemplo, é fundamental produzir bons releases para atrair a mídia de forma positiva.
Além disso, Beatriz acrescenta que mesmo que haja uma comunicação integrada e
profissionais destinados para a parte de textos da organização, é importante possuir esses
conhecimentos para poder revisar os conteúdos antes de eles serem veiculados e garantir a
credibilidade.
Essa distinção de públicos e de conteúdos que serão direcionados para cada um deles varia
de acordo com a segmentação da empresa, ou seja, mais uma vez é necessário pesquisar antes de
criar um plano de comunicação. Kunsch (2003, p.278) afirma que os objetivos da pesquisa são:
Conhecer a opinião dos públicos; construir diagnósticos da área ou setor de
comunicação organizacional/institucional; conhecer em profundidade a
organização, sua comunicação e seus públicos para elaboração de planos, projetos
e programas especiais de comunicação; fazer análise ambiental interna e externa,
verificando quais as implicações que possam afetar os relacionamentos (KUNSCH,
2003, p.278).

Com isso, a identificação do perfil organizacional possibilita uma melhor compreensão dos
anseios dos públicos e, consequentemente, uma comunicação direcionada e eficaz.
Para Moraes e Leão (2018), o texto jornalístico aplicado às Relações Públicas tem as mesmas
referências do jornalismo tradicional; contudo, cada uma delas adaptadas à realidade das
organizações. A periodicidade é mais espaçada, ou seja, não é regrada, pois não há uma alta gama de
conteúdos para serem noticiados sempre; a atualidade, assim como a periodicidade, tem velocidade
relativa, a universidade diz respeito aos assuntos de interesse da organização e a difusão será feita
de acordo com o público leitor de uma determinada publicação da instituição, ou seja, novamente é
possível perceber a importância do mapeamento de públicos estratégicos para a distribuição correta
de informações.
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Além disso, é necessário saber de qual forma a informação será comunicada. Moraes e Leão
(2018) subdividem em três: texto para web, texto para TV e texto para rádio. Em cada um desses há
outras subdivisões com características particulares destinadas a diferentes tipos de público.
Para as autoras, o texto para web deve ser mais curto e dividido em blocos de interesse, cada
um com uma reportagem isolada e constantemente acompanhado de hiperlinks que podem
funcionar como uma estratégia de landing page, ofertando materiais exclusivos ou apresentando
conteúdos de interesse que convertam o público até então estático para um público estratégico.
Dentre os principais tópicos da otimização de sites, a criação de landing pages está
entre os mais importantes. Uma página de destino é definida como qualquer
página por onde um visitante entra no seu site. Nos Estados Unidos, eles utilizam o
conceito de que o visitante aterrissa dentro daquela página, por isso utilizam o
termo landing, que significa aterrissar (FONSECA, 2013, p.76).

Com isso, a organização pode definir seu posicionamento, identificar seus públicos,
desenvolver estratégias e criar ações para atrair esses públicos de interesse e, com isso, oferecer
uma parte do produto, criar e fidelizar um relacionamento e por fim chegar ao seu objetivo
mercadológico final: a venda. Lattimoreet al (2012) afirma:
Em muitos aspectos, o coração do trabalho com relações públicas – pelo menos
para cargos de nível inicial – é a capacidade de escrever, formatar e produzir
materiais para todas as mídias (LATTIMORE, 2012, p.26).

4 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO GERADAS A PARTIR DOS TEXTOS JORNALÍSTICOS (PÚBLICOS
EXTERNOS)
Para Dienys Rodrigues, diretora de conteúdo e sócia-fundadora da agência Fato Mais
Comunicação, os textos jornalísticos são o “coração da empresa”, já que a mesma atua no segmento
da assessoria de imprensa. Ela afirma que para vender uma sugestão de matéria para um veículo de
imprensa ou até mesmo se comunicar com influenciadores digitais é necessário dominar a habilidade
de produzir conteúdos, pois é preciso pensar como essa informação chegará aos públicos e se ela
será suficientemente interessante para atraí-los.
É preciso salientar que as estratégias utilizadas na produção devem ser muito bem pensadas
para se obter um resultado eficaz. Beatriz Carvalho afirma que a pesquisa é o primordial nesse
processo: é preciso conhecer, entender e mapear os públicos que você deseja atingir, saber o que e
em quais veículos eles costumam consumir conteúdos das marcas e, a partir disso, definir quais os
veículos serão utilizados para divulgar os seus conteúdos e atingi-los. Para Fábio França (2004):
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Sem a identificação e o mapeamento correto dos públicos não se pode fazer um
programa eficaz de relacionamento, nem de comunicação com os públicos da
organização. Em geral, não se dá muita importância a esse tema, os públicos são
genericamente divididos em internos e externos (e, no Brasil, também em mistos)
(FRANÇA, 2004, p.23).

Dienys acrescenta que não só a linguagem, como também o tamanho e o formato dos textos
devem ser pensados, repensados e revisados antes de enviar uma pauta. O local onde ela será
veiculada também deve ser considerado, afinal essas características se modificam em plataformas
digitais e impressas, por exemplo.
A criação de releases com títulos chamativos e com leads bem construídos também é um
grande diferencial para atrair a atenção da imprensa e, posteriormente, dos públicos-alvo. Além
disso, as mídias sociais, mesmo estando inclusas no digital, devem ser estudadas individualmente e
de forma minuciosa. Os conteúdos, linguagens, formatos e tamanhos para cada uma delas deve ser
criado de forma personalizada, pois em cada uma se concentra um público distinto. Moraes e Leão
(2018) afirmam:
Outro conceito tradicional do jornalismo que não pode ser esquecido na web é o
lide. Ao escrever online, é essencial dizer ao leitor de forma rápida qual é a notícia
e porque ele deve continuar lendo aquele texto. Daí a importância de recorrer à
velha fórmula “quem fez o quê, quando, onde, como e por quê”. O lide não vai
substituir o final, mas apenas dar razões ao internauta para continuar lendo
(MORAES; LEÃO, 2018, p.91).

Além disso, essas estratégias de criação podem ser aplicadas em forma de notícias, matérias
e reportagens sobre determinado assunto de (des)conhecimento geral, como é o caso das matérias
institucionais no portal da Colgate, utilizadas como uma estratégia deinbound marketing, ou seja,
marketing de atração, através de um conteúdo genérico e escrito de forma fundamentada e atrativa
para captar públicos de interesse.
Nessa matéria a Colgate fundamenta as causas e soluções para o mau hálito, ou seja, um
assunto genérico que atrai diversos públicos. Apenas ao final do texto, após convencer e “prender” o
público durante a leitura, a marca se divulga e aponta como uma das soluções os produtos da sua
marca.
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Figura 1: Colgate

Fonte: Colgate.
Figura 2: Colgate
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Fonte: colgate

5 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO GERADAS A PARTIR DOS TEXTOS JORNALÍSTICOS (PÚBLICOS
INTERNOS)
Além de pensar nos públicos externos, é necessário pensar em estratégias para consolidar a
comunicação interna, afinal os públicos internos são os primeiros públicos de uma empresa e são
eles que fazem parte da construção da cultura organizacional que será transmitida como perfil da
organização. Fazer com que todos os integrantes e servidores da empresa se sintam pertencentes
fortalecerá a marca e gerará um bom clima organizacional. Para Torquatto (2002, p.54):
A missão básica da comunicação interna é contribuir para o desenvolvimento e a
manutenção de um clima positivo, propício ao cumprimento das metas estratégicas
da organização e ao crescimento continuado de suas atividades e serviços
(TORQUATTO, 2002, p.54).

Isto é, o clima positivo juntamente com uma comunicação de duas vias propicia um melhor
funcionamento nas atividades desempenhadas na organização e, consequentemente, em um maior
número de resultados positivos.
Beatriz aponta que no segmento de universidade, os públicos que mais consomem os textos
produzidos pela assessoria de comunicação são os docentes e os servidores através, principalmente,
das matérias veiculadas no site. Porém, com o intuito de expandir essa aderência a mais públicos
internos, estão sendo desenvolvidos novos mecanismos, como por exemplo, a newsletter, que será
personalizada, primordialmente, com textos mais reduzidos para que seja mais atrativo. Além disso,
serão desenvolvidas listas de transmissão no WhatsApp Business com informativos que contenham
textos ainda mais curtos, a fim de atrair esses públicos, fidelizar esse tipo de comunicação e
possivelmente migrá-los para os outros veículos posteriormente.
Diante disso, é possível compreender que cada organização possui a sua cultura e o plano de
comunicação interna para cada uma deve ser pensado de forma singular, tendo em vista todas as
suas particularidades antes da escolha em produzir um jornal mural, intranet, houseorganou um
jornal impresso.
Nesse processo, é importante que todos os integrantes da organização estejam inclusos e
façam parte do processo comunicacional, afinal, a comunicação é muito além de informar, é também
integrar. Para Chiavenato (2002):
Hoje, a tendência é fazer com que todas as pessoas, em todos os níveis da
organização, sejam os administradores – e não simplesmente os executores – de
suas tarefas. Além de executar as tarefas, cada pessoa deve conscientizar de que
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ele deve ser o elemento de diagnóstico e de solução de problemas para obter uma
melhoria contínua de seu trabalho dentro da organização. E é assim que crescem e
se solidificam as organizações bem-sucedidas (CHIAVENATO, 2002, p.83).

Além disso, Bahia (1995, p.9) afirma que comunicação empresarial não pode ficar indiferente
às mudanças tecnológicas e deve aderir a toda tecnologia que estiver ao seu alcance com o objetivo
de facilitar o cumprimento das metas da empresa, ou seja, ao produzir textos direcionados ao
público interno é necessário comunicar não somente normas administrativas, eventos
organizacionais e ações e participações externas da empresa, mas também os avanços sociais e
tecnológicos, notícias que façam a diferença no modo de pensar geral da organização e que possam
servir como inspiração.
Por fim, é ideal noticiar eventos culturais e assuntos de utilidade pública (como campanhas
de vacinação, por exemplo) e destinar um espaço de integração para os funcionários (como
aniversariantes do mês, conquistas internas e depoimentos), fazendo com que todos os funcionários
se sintam pertencentes e úteis para a organização. Desta forma, pode-se notar a importância do
profissional de RP na produção de textos jornalísticos. Além das métricas, é necessário saber o que,
como, quando, onde, quem e porquê está sendo comunicado e qual público a organização deseja
atingir com esse texto.

6 E COMO ADQUIRIR UMA BOA ESCRITA?
Beatriz Carvalho afirma que só é possível escrever bem quando se tem um hábito de leitura e
de escrita. É importante ler sobre assuntos diversificados e produzir textos com estruturas e temas
distintos com frequência para conseguir se tornar um bom escritor.
Além disso, a prática de leitura e escrita desenvolve a habilidade de conhecer diversos
pontos de vista e buscar fontes confiáveis, seguindo sempre o modelo de pirâmide invertida, como
sugere Canavilhas (2006):
A técnica da pirâmide invertida pode resumir-se em poucas palavras: a redacção de
uma notícia começa pelos dados mais importantes – a resposta às perguntas O
quê, quem, onde, como, quando e por quê – seguido de informações
complementares organizadas em blocos decrescentes de interesse (CANAVILHAS,
2006, p.05).

Com isso, os estudantes constroem argumentos sólidos embasados em teorias que
comprovam o que está sendo apresentado no texto e desenvolvem a capacidade de conectar todas
as partes do texto para passar uma comunicação eficiente e que atinja o público segmentado de
maneira correta.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desse estudo é possível reconhecer que os profissionais de Relações Públicas são
preparados na graduação para desenvolver atividades de produção de textos jornalísticos com êxito,
basta ter uma rotina prática de leitura e de produção, destinar parte do tempo diário para se
atualizar sobre o que está acontecendo no mundo e, a partir disso, produzir diferentes tipos de
textos sobre assuntos diversos.
A produção de textos jornalísticos é uma forte estratégia de comunicação que promove um
grande alcance caso seja bem fundamentada. É imprescindível entender as necessidades da
organização, entender os costumes e o que os públicos-alvo dela buscam para obter resultados com
os textos. É uma tarefa relativamente simples, mas que demanda muita observação e análise antes
de ser executada.
Após a definir o posicionamento da organização, mapear e entender os públicos, definir as
estratégias verbais que serão comunicadas, resta apenas designar os locais onde serão veiculados, se
serão impressos ou digitais e ter sempre em mente que cada organização é uma e o plano de
comunicação será diferente para cada uma delas, independente de tendências.

<PRODUCTION OF JOURNALIST TEXTS AND PUBLIC RELTIONS >: <CHALLENGE OR OPPORTUNITY?>
ABSTRACT

This article aims to highlight the importance of the production of journalistic texts in Public Relations,
showing how the search for sources of knowledge and information, as well as the practice of reading
and writing influence and aggregate in training and generate opportunities for a communication
professional.
Keywords: journalistic texts; public relations; information; reading; writing.
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A LEITURA DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: CONTRAPONTOS E INTERAÇÕES SOCIOCULTURAIS
NA COMUNICAÇÃO
André Roberto Custódio Neves11
Andréa Pereira dos Santos12
RESUMO
O presente artigo visa uma discussão entre as ideias presentes no paradigma Crítico Radical
ou Teoria Crítica da Escola de Frankfurt e a análise sociológica dos objetos da mídia, aqui
representados pelas histórias em quadrinhos, na interação dos indivíduos propostos por J. B.
Thompson. Além disso, as possibilidades de introjeção de conhecimento e reflexões que se
manifestam no cotidiano dos sujeitos na sociedade também são focos de estudo. Por se tratar de
teorias que abordam percepções distintas da comunicação, ora como instrumentos de dominação
social, ora como objetos interativos que atendem ao desenvolvimento sociocultural e crítico, os
estudos de Adorno, Horkheimer e Thompson possibilitam visões distintas da forma como a sociedade
se comporta. Faz-se necessário colocar tais autores em contraponto teórico, para que seus estudos
da sociedade midiatizada sejam devidamente analisados. O desenvolvimento deste trabalho será
realizado por meio de pesquisa exploratória, assumindo uma revisão bibliográfica/documental sobre
o tema proposto, pois se conclui que as ressignificações do contexto sócio-histórico da sociedade e a
função dos meios de comunicação permitem um processo catalisador de informações e
conhecimento para os indivíduos, promovendo um papel estruturante na constituição de novas
habilidades cognitivas, atrelados aos aspectos da formação social.
Palavras-chave: Comunicação; Leitura; Quadrinhos; Adorno e Horkheimer; Thompson.

1 INTRODUÇÃO
É possível dizer que, atualmente, o acesso à informação tornou-se elemento crucial para a
sobrevivência humana, pois estar informado sobre os fatos e analisá-los sob determinado ponto de
vista, estudando os paradigmas da sociedade – constantemente atingida pelos meios de
comunicação – tornou-se ímpar para a sobrevivência daquilo que se tornou muito caro à
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humanidade: o conhecimento. Na busca por esta noção, este trabalho explorará as relações entre a
mídia quadrinhos e os sujeitos que, em contato com este tipo de objeto da comunicação,
possibilitam as capacidades de absorção e influência dos comportamentos sociais por meios destes.
Para efeito de contextualização, é necessário voltar um pouco no tempo, no momento sóciohistórico que precedeu o projeto de emancipação intelectual que veio a ser o Iluminismo, em
contraponto ao poder da Igreja Católica que influenciava crucialmente os costumes e dogmas
tradicionais. A fé era o objeto de sustentação das bases de uma sociedade teocêntrica, que possuía o
poder da religião nas mãos de poucos (clero e nobreza). Sacerdotes eram vistos como mensageiros
de Deus na Terra e a população era constantemente fiscalizada e governada pelos preceitos da
igreja, que ditava os rumos da sociedade medieval.
Em um determinado momento, houve uma ruptura do com estas tradições, buscando a
verdade através da razão, apostando no exercício pessoal do saber contra o dogmatismo das
instâncias heterônomas que oprimiam sua liberdade. O pressuposto iluminista visava emancipar a
mente humana que, a partir de agora, era determinada pela luz da razão a qual convergia o destino
da humanidade para o progresso.
Mais tarde, no início do século XX e com o advento da Revolução Industrial, novas
modalidades de controle começam a se manifestar através da criação da Indústria Cultural e seus
bens de consumo produzidos em larga escala. Haja vista que, antes deste período, toda a manufatura
era constituída de elementos artesanais, a partir deste momento começa a surgir uma
automatização da produção, afetando toda a sociedade capitalista a longo prazo.
O capitalismo, enfim, torna-se elemento fundamental nesta nova forma de cerceamento da
liberdade, a razão iluminista ou esclarecimento – tido como pressuposto de emancipação dos
dogmas anteriormente estanques – torna-se uma razão dirigida por instâncias mediadoras
heterônomas que, neste caso, se configuram através das grandes corporações industriais e até
mesmo o Estado, manipulando os comportamentos e gostos dos indivíduos presentes na sociedade
numa espécie de maniqueísmo desumanizado, levando-os ao cumprimento de metas de natureza
capital e econômica, desviando a natureza artística (aura) dos objetos, descaracterizando-os de seu
processo cultural e catártico.
Pretende-se investigar as relações entre os meios de comunicação que, nesta senda,
materializam-se na forma de histórias em quadrinhos e suas construções do pensamento humano na
sociedade. Várias teorias comunicacionais são apresentadas no campo dos estudos sociais, cada qual
com visões e peculiaridades distintas em relação à forma e estrutura com a qual se manifestam nas
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mídias – ora como instrumentos de dominação social, ora como objetos interativos que atendem ao
desenvolvimento sociocultural e crítico.
Nesta pesquisa, os estudos de Adorno, Horkheimer e Thompson trazem discursos diferentes
acerca da sociedade midiatizada e, devido a isto, faz-se necessário colocar tais argumentos em
contraponto teórico para que as análises sobre a leitura dos quadrinhos e suas possibilidades de
construção e desenvolvimento do pensamento sejam devidamente averiguadas.

2 OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO COMO MANIPULAÇÃO DAS MASSAS

As manifestações do conhecimento humano, objeto de estudo de várias correntes teóricas
existentes, agregam vários níveis de formação cultural e crítica aos indivíduos que compõem os
discursos encontrados na sociedade – seja na filosofia, política e religião, dentre outros. Quanto à
multidisciplinaridade dessas áreas, as mesmas vão ora caindo em ostracismo, devido ao período
sócio-histórico da humanidade, ora se ajustam à própria linha do tempo, oferecendo novas formas
de pensamento que ajudam no processo de construção e desenvolvimento dos sujeitos.
Algumas teorias da comunicação estão intrinsecamente ligadas à forma como a sociedade
moderna se comporta diante dos suportes midiáticos existentes, afetando a rotina da sociedade e
transformando-a de maneira irreversível. Na escola de Frankfurt (Alemanha), os teóricos do
paradigma crítico radical, Adorno e Horkheimer, alegam que a comunicação possui um viés de
manipulação e domínio sobre as massas e que isto gerou um desencantamento da sociedade,
alienando-a do processo de desenvolvimento cultural, deixando-se dominar pelo Estado e as grandes
corporações através de produtos que não agregam valor intelectual e não alteram o status quo dos
indivíduos, deixando-os aprisionados a uma nova forma de barbárie disfarçada de cultura.

Figura 01: Calvin e a Mídia

Fonte: https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/
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ciencias-sociais-sociologia/cultura-de-massa-e-industria-cultural/questoes

Por outro lado, os estudos de Thompson contrapõem às teorias frankfurtianas, alegando
possibilidades de construção e desenvolvimento do pensamento humano em contato com os objetos
culturais da sociedade. O autor coloca-se na contramão das ideias defendidas por Adorno e
Horkheimer, de que os produtos de massa colocam os sujeitos num estado de aceitação da ordem
social. Para ele, deve existir uma análise mais aprofundada das mídias que venham destacar
autonomia interpretativa daqueles que recebem a informação advinda dos produtos midiáticos.
Conforme apresentado anteriormente, o surgimento do Iluminismo nos séculos XVII e XVIII
exaltou a busca pela razão como instrumento libertador dos dogmas de outrora. A tomada de
decisão estava em poder da mentalidade humana – em contraponto à ação divina – que detinha
capacidades e conhecimento para julgar a realidade ao seu redor a partir da racionalidade. Pelo
menos, assim se pensava, pois os pensadores frankfurtianos Adorno e Horkheimer reinterpretam
este momento de clareza de outra maneira.
A concepção de esclarecimento (Aufklärung) da escola de Frankfurt, com Adorno e
Horkheimer (1985), visava desencantar o mundo, ou seja, substituir as alegorias e metáforas por uma
razão esclarecedora, em que os indivíduos alcançassem sua própria autonomia.Com argumentos
fundamentados a partir da ascensão do nazismo e a derrota das esperanças, o ponto de partida
destes autores concentra-se nos conceitos da razão iluminista para apresentar uma moral e ética
totalmente dominada por uma razão mais perversa: a razão instrumental.
Conforme explicado por eles:

No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem
perseguido o objetivo de livrar os homens do medo e de investí-los na posição de
senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma
calamidade triunfal. O programa do esclarecimento era o desencantamento do
mundo sua meta era dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber [...] O
preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo
sobre o que exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o
ditador se comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode
manipulá-los (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 05-07).

O surgimento da Revolução Industrial e a substituição da manufatura pela indústria
mecanizada trazem em seu encalço a Indústria Cultural13, conceito desenvolvido por Adorno e
13

Para os autores da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, os avanços técnicos na comunicação de massa
fizeram com que a Indústria Cultural oferecesse uma produção artística sem autenticidade e/ou reflexões
sociais, além de não elevar a consciência dos indivíduos. Ao contrário, consegue fragmentar sua subjetividade,
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Horkheimer no livro Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos(1985), responsável por toda
a produção em série de objetos de consumo, através do manuseio de técnicas de reprodução para
fins mercadológicos. Termo desenvolvido para denominar o modo de produção cultural na indústria
capitalista e marcado por meios de produção que visavam o lucro.
A indústria cultural transforma os indivíduos em massa e anula sua individualidade, ao nivelar
todas as camadas intelectuais por baixo, fazendo uso de canais de comunicação para transmitir a
ideologia dominante, com indivíduos alienados e satisfeitos na sociedade em que vivem, sem
questionamento das esferas públicas. Produtos como televisão, cinema, rádio, imprensa, publicidade
e, atualmente, a internet, são submetidos ao objetivo único de lucro para a indústria do
entretenimento e os interesses comerciais dos detentores dos meios de comunicação.

Figura 02: Indústria Cultural e manipulação

Fonte: http://comparandoacomunicacao.blogspot.com/2011/06/industria-cultural-e-televisao-no.html

Com isto, surge um novo tipo de barbárie, da qual os indivíduos vivem do ponto de vista
técnico e tecnológico melhor do que antes, porém, não elevou o ser humano a um novo patamar
intelectual, haja vista as guerras mundiais produzidas neste período (anos 1930 em diante).

oferecendo uma ilusão de liberdade e felicidade conquistada através dos bens de consumo materiais. A
satisfação dos desejos básicos toma a forma de produtos de baixa qualidade, repetitivos e desenvolvidos em
larga escala, numa produção em série, que deixam todos conformados e sujeitados ao status quo vigente da
sociedade massificada. A cultura passa, então, a ser utilizada como estratégia de dominação, piorando ainda
mais as desigualdades sociais.
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Esta nova condição desumana, à qual a sociedade é submetida, encontra paralelos nas
palavras de Pizzi (1994), afinal:
Horkheimer e Adorno não negam que a razão instrumental tem em si mesma, certa
possibilidade de emancipação. Esta é, porém, uma tentativa eivada de uma fé
ingênua nas ciências empíricas que, ao término de tudo, quase sempre recai no
mito, na barbárie e na dominação. A razão instrumental determina um saber
voltado para a técnica e a dominação da natureza e dos homens, tolhendo
qualquer tentativa de promover uma situação na qual os sujeitos possam almejar a
verdade. A Teoria Crítica diz que essa razão se transformou num poder que define
os homens como meros manipuladores de instrumentos e transforma as pessoas
em máquinas. Esses pressupostos se apóiam no princípio objetivista da ciência que
reduz o sujeito a mero objeto de observação e controle (PIZZI, 1994, p. 19).

Para os frankfurtianos, o ser humano criou a razão para se defender, mas se tornou
prisioneiro de algo mais específico, vil e do qual não há escapatória. O ser humano está preso a este
sistema dominante imposto pela mídia e a indústria cultural, que determina valores
comportamentais a serem seguidos e bloqueiam as capacidades intelectuais dos sujeitos, aceitando
passivamente todo o domínio que as grandes corporações exercem. De vertente filosófica e social, a
Escola de Frankfurt procurava alertar a sociedade para o risco de dissolução do sujeito autônomo,
pois, toda formação crítica e cultural foi diluída e até mesmo neutralizada por instâncias mediadoras
heterônomas.
No entanto, como será visto a seguir, novas relações entre a mídia e a sociedade vêm sendo
analisadas através de outras perspectivas mais otimistas, com Thompson propondo uma análise
social da mídia nas formas modernas e interacionistas entre os indivíduos e os meios de
comunicação.

3 INTERAÇÃO ENTRE OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A SOCIEDADE
A comunicação sempre foi objeto de interesse de pesquisadores e estudiosos de vários
campos do conhecimento, pois tornou possível a representação da realidade de uma forma mais
autêntica. A isto, Thompson (1999, p.20) afirma que “se a comunicação é uma forma de ação, a
análise da comunicação deve se basear, pelo menos em parte, na análise da ação e na consideração
do seu caráter socialmente contextualizado.”
Sendo assim, todo e qualquer objeto é um artefato de comunicação e cultura que flerta com
a realidade e possibilita reflexões significativas pelas trocas de experiências, viabilizando a
identificação e descoberta de seu lugar humanizado no mundo, visualizando a si próprio e o outro
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nas relações de busca de sentido na vida. Segundo Bahktin (2011, p.139), “o valor biográfico pode
organizar não só a narração sobre a vida do outro, mas também o vivenciamento da própria vida.”
No tópico anterior, os meios de comunicação foram postulados como objetos cujo único
objetivo era a manutenção do domínio e poder das grandes corporações através dos bens de
consumo cultural. Nos anos 1930, os teóricos de Frankfurt, na Alemanha, alegavam fortes indícios de
dominação social através do consumo de produtos vindos diretamente da indústria cultural, que
produziam uma suposta sensação de felicidade e prazer nos indivíduos que aceitavam passivamente
esta nova forma de barbárie. Tal visão negativa surgiu do desencanto destes teóricos para com a
humanidade, manifestada através das guerras mundiais, de onde estes mesmos autores viram-se
perseguidos.
Porém, Thompson enxerga sob novas lentes a proximidade e interação dos meios de
comunicação com a sociedade:
O mundo sócio-histórico não é apenas um campo objeto que está ali para ser
observado; ele é também um campo-sujeito que é construído, em parte, por
sujeitos que, no curso rotineiro de suas vidas quotidianas, estão constantemente
preocupados em compreender a si mesmos e aos outros, e em interpretar as
ações, falas e acontecimentos que se dão ao seu redor [grifo do autor]
(THOMPSON, 1995, p. 358).

O autor percebe os meios de comunicação como que carentes de interpretações, sentidos e
poder. Sendo que, numa quase-interação mediada14, surge a possibilidade de elevação intelectual e
ganhos na reelaboração social do caráter simbólico das mídias.
Abordando a receptividade das mensagens e suas manifestações, o autor contrapõe-se à
ideia de que os espectadores sejam meros receptores passivos dos meios de comunicação. Contra
essa perspectiva, Thompson (1999) assume que tais ideias de submissão à ordem social e perda das
capacidades reflexivas são absolutamente questionáveis.
Temer e Nery (2009) afirmam:
*...+ todo indivíduo inserido em um processo social ‘está em comunicação’, está
dizendo alguma coisa sobre si mesmo e sobre a sociedade, seja por intermédio da
roupa, da postura, do olhar etc. Mesmo que esteja quieto e calado, em uma
postura de negação, de ‘não se relacionar’, ainda assim, estará comunicando essa
postura para aqueles que estão ao seu redor (TEMER; NERY, 2009, p. 14).

14

Para Thompson, existem três formas ou tipos de interação: face a face, mediada e quase-interação mediada.
Esta última refere-se às relações sociais estabelecidas pelos meios de comunicação de massa (livros, jornais,
rádio, televisão, internet etc.). Segundo o autor, a ação decorrente dentro deste campo de interação exige
algumas convenções. O indivíduo, neste campo, poderá adaptar seu comportamento, visando uma projeção de
si mesmo mais ou menos compatível com toda a estrutura interativa apresentada.

54

Na visão de Thompson, o receptor apropria-se da mensagem, num esforço de compreender
a dar sentido àquilo que recebe da mídia, dar uma resposta a ela e compartilhar do conhecimento
adquirido. Sustenta, inclusive, que o desenvolvimento das sociedades modernas tornou o processo
de formação individual mais aberto e reflexivo, haja vista o leque de formas simbólicas e subjetivas
que os meios de comunicação oferecem, fazendo com que os sujeitos dependam mais de seus
próprios esforços na criação de identidades coesas e independentes.
Compreende-se, portanto, que a comunicação é um processo sociocultural construído graças
às interações que os sujeitos criam durante suas vidas. Ninguém nasce feito, como diria Freire (2001,
p.79-88), vamos fazendo-nos aos poucos na prática social da qual tomamos parte. Afinal, desde
tempos mais remotos de uma oralidade não mediada pela tecnologia, perpassando pelos meios
impressos até os mais novos campos da comunicação eletrônica, a mídia pode ser entendida como
um processo de produção, reprodução e compartilhamento dos aspectos socioculturais,
comportamentais dos indivíduos e seus símbolos sociais.
Na medida em que as interpretações e ressignificações da vida social se organizam, os meios
de comunicação se reestruturam numa teia de significados repleta de informações que são
desveladas a estes, guiando-os através de fios condutores e designando-os aos papéis de agentes
transformadores de suas próprias práticas sociais.
Assim, segundo Geertz (2008), que toma emprestado da sociologia clássica de Max Weber:

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de
significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua
análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como
uma ciência interpretativa, à procura do significado. É justamente uma explicação
que eu procuro, ao construir expressões sociais enigmáticas na sua superfície.
Todavia, essa afirmativa, uma doutrina numa cláusula, requer por si mesma uma
explicação (GEERTZ, 2008, p. 04).

Inclusive, parte das argumentações presentes nos pressupostos de Thompson vale-se da
literatura sobre teoria sociocultural contemporânea. Algumas tradições de pensamento são objetos
de relevância para o autor. Dentre os quais se destacam a teoria crítica radical presente nas obras da
Escola de Frankfurt (já explanada anteriormente). Porém, aqui utilizada por Thompson para retratar
os aspectos negativos e questionáveis sobre as sociedades modernas e sua relação com os meios de
comunicação que, segundo essa escola, são objetos de dominação das classes mais baixas por meio
da indústria cultural.
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Para o autor de Mídia e Modernidade (1999) isto soa completamente absurdo e, portanto,
outra tradição de pensamento faz-se presente por ser mais positiva e apropriar-se de ressignificações
midiáticas de caráter íntimo e pessoal. A obra de Geertz (2008), em sua escrita hermenêutica, faz
mais sentido à receptividade das formas simbólicas dos produtos midiáticos, o que implica num
processo de contextualização das mensagens, na qual os indivíduos buscam nos recursos oferecidos
pelos meios de comunicação um tipo de mediação em sua busca por sentido e reinterpretação
daquilo que recebem no dia a dia.
Thompson (1999), afirma que:
As ações simbólicas podem provocar reações, liberar respostas de determinado
teor, sugerir caminhos e decisões, induzir a crer e a descrer, apoiar os negócios do
estado ou sublevar as massas em revolta coletiva. Usarei o termo “poder
simbólico”, para me referir a esta capacidade de intervir no curso dos
acontecimentos, de influenciar as ações dos outros e produzir eventos por meio da
produção e da transmissão de formas simbólicas (THOMPSON, 1999, p. 24).

Este poder simbólico, em muitos casos, se alinha com a comunicação, onde a própria história
da humanidade é marcada por grandes narrativas construídas pelas grandezas e misérias humanas.
Percebe-se, portanto, que há uma necessidade intrínseca da humanidade exteriorizar fatos, seja para
expor problemas, medos ou compartilhar conquistas. Vale ressaltar a importância de temas
relevantes para a sociedade como injustiças sociais, desigualdades, política, saúde, economia e
educação, dentre tantos assuntos, pois contribui para expressão das condições em que o mundo se
encontra e possibilita novas maneiras de observar a natureza humana e explorar novas soluções.
Enquanto recurso catalisador de conceitos socioculturais, os meios de comunicação podem
ser observados como importantes ferramentas para a cultura, pois "a recepção dos produtos da
mídia é uma rotina, uma atividade prática que muitos indivíduos já integram como parte de suas
vidas cotidianas" (THOMPSON, 1999, p. 42). Televisão, cinema, séries, livros, aplicativos de
smartphones e/ou tablets, quadrinhos – claro, existem muito mais – são produtos da indústria
cultural que fazem parte da rotina diária de grande parte da sociedade e podem ser explicados por
Thompson a partir do conceito de apropriação destes objetos que, situados em suas devidas
contextualizações, permitem aos indivíduos darem maior sentido às mensagens e incorporá-las em
suas vidas pessoais, num processo de introjeção de conhecimento e ressignificação.
Enfim, a questão primordial não é ser contra ou a favor dos meios de comunicação, mas
reconhecer as mudanças qualitativas na sociedade e perceber o quanto os produtos da indústria
podem contribuir para o desenvolvimento sociocultural dos indivíduos. Estes podem ser utilizados
como mediadores das formas simbólicas representativas da sociedade, pois instauram o diálogo
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entre sujeito e objeto. Pode-se levar à transformação não apenas dos pensamentos, mas também
comportamentos estanques que não possuíam significados e tão menos perspectivas de
crescimento. A leitura, por exemplo, pode ser um dos meios com o qual os indivíduos, através do
contato com livros, contos e narrativas presentes em histórias em quadrinhos (seja físico ou virtual)
podem agregar vários sentidos e informações que despertam o interesse, curiosidade e contribuem
no desenvolvimento sociocultural.

4 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: A PONTE ENTRE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO
As histórias em quadrinhos são apreciadas por boa parte dos indivíduos que consomem,
colecionam e se identificam com estas obras. As aventuras contidas nos gibis, com personagens
espalhafatosos, mascarados ou não e que possuem várias camadas de dramas pessoais perpassando
suas vidas para além do combate ao crime, criam empatia com o leitor através de um processo de
identificação pessoal com este tipo produto de massa.
A isto, Thompson (1999) afirma que:

Se considerarmos a recepção dos produtos da mídia como um processo
hermenêutico, poderemos nos servir de alguns conhecimentos da tradição
hermenêutica sobre este fenômeno. Interpretação, como Gadamer diria, não é
uma atividade sem pressuposições: é um processo ativo e criativo no qual o
intérprete inclui uma série de conjecturas e expectativas para apoiar a mensagem
que ele procura entender. Algumas destas conjecturas e expectativas podem ser
pessoais, isto é, inteiramente particulares à história singular de cada indivíduo. Mas
muitas pressuposições e expectativas que um indivíduo inclui no processo de
interpretação são de caráter social e histórico mais amplo, compartilhadas por um
grupo com características originais e trajetórias sociais similares. Estas constituem
um tipo de pano de fundo de conhecimentos implícitos que os indivíduos adquirem
através de um processo gradual de inculcação, e que lhes fornece uma estrutura
para interpretar e assimilar o que é novo (THOMPSON, 1999, p. 44).

De modo geral, a leitura influencia no comportamento dos indivíduos, agregando valor
informativo, reflexivo e de conhecimento para além das simples camadas existentes. O processo de
formação e desenvolvimento do sujeito leitor transpõe as primeiras camadas da leitura, em que as
impressões diante do texto apresentado se estabelecem.
As analogias e metáforas presentes nas histórias, nuances e campos acinzentados são
percebidos no mundo e fazem-se presentes, pois, nem tudo é preto e branco. Sendo assim, a leitura
aborda processos onde o indivíduo interage com o texto e produz novos significados e
interpretações.
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Santos (2014) corrobora com tal entendimento:

A leitura é a ponte entre a informação e o conhecimento. Entretanto, ler não é
somente o que está escrito em formato de texto. Ler abarca o visual, os símbolos,
formas e vídeos. Ler é conseguir explorar, pelo menos em parte, esse emaranhado
de informações presentes na atualidade (SANTOS, 2014, p. 21).

Neste sentido, a leitura de histórias em quadrinhos caracteriza-se como importante
fenômeno sociocultural que, segundo Reblin (2011), possui relação direta com os valores e suas
representações:

(...) pela minha experiência no estudo das narrativas e da narratividade humana –
isto é, no ato de contar histórias – e suas relações no processo de invenção do
mundo e na elaboração da personalidade, eu poderia apontar para a seguinte
direção: existe (...) uma relação entre as histórias e o público-leitor. A pergunta é se
os valores e os preceitos defendidos interferem de alguma forma na constituição
da personalidade de seus leitores. (...) as histórias podem sim contribuir para o
processo de amadurecimento das crianças tanto ao abordar arquétipos quanto ao
lidar com emoções e apresentar soluções simbólicas para os problemas que as
crianças – bem como pessoas de outras faixas etárias – enfrentam no cotidiano
(REBLIN, 2011, p. 123).

Impulsionado pela leitura, o sujeito humaniza suas relações com o universo circundante e a si
mesmo, mudando sua própria visão acerca do mundo e suas idiossincrasias. Temer e Nery (2013,
p.107) afirmam:
O indivíduo é definido como ser interpretativo, instituidor de sentidos. Para
compreender a realidade que o cerca, o homem re-significa códigos e significados
que utiliza de forma combinada e alternada, de acordo com seu substrato cultural e
sua necessidade de sobrevivência.

Portanto, a verdadeira efetivação da leitura necessita partir de um atrativo, algo familiar, para
se chegar à decodificação dos sinais alfabéticos e, consequentemente, à compreensão do texto.
Assim, o leitor será capaz de fazer uma interpretação global da escrita, que será finalmente percebida
como algo que vai ao encontro de seu interesse, de sua vivência ou pelo contrário, não lhe desperta a
atenção (DUMONT, 2001, p. 43).
Ainda, os conteúdos historicamente determinados e culturalmente organizados são
introjetados por meio da interação sociocultural, porque esses conteúdos da experiência histórica do
homem, mesmo consolidados nas criações materiais, são refletidos nas formas verbais de
comunicação entre as pessoas sobre esses conteúdos.
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Ademais, o papel da leitura é ser uma ferramenta nobre capaz de levar cada indivíduo a uma
determinada interpretação da sociedade e do mundo, através da contextualização. Citando Dumont
(2001):

As implicações do contexto onde se produz uma ação e onde se produz um texto,
ou mesmo uma obra de arte, um discurso, uma teoria, enfim, onde e quando
qualquer produção ou ação humana se efetiva, devem constituir o primeiro acesso
para interpretar e entender qualquer manifestação de um sujeito, ou de uma
coletividade (DUMONT, 2001, p. 44).

Portanto, a leitura e sua aplicabilidade ao leitor enquanto informação é fomentada por meio
de três fatores considerados propulsores na efetivação da mesma: o contexto do leitor, a
subjetividade e o sentido que a leitura fornece. Para a autora, todo tipo de leitura agrega valores,
seja científico ou entretenimento – não existe leitura inferior ou simplesmente casual.
É importante salientar que os quadrinhos são, por sua natureza, um meio de comunicação
que agrega dois códigos distintos para transmitir uma mensagem: o texto e a imagem.
McCloud (2005, p.20), em sua própria conceituação, apresenta os quadrinhos como “imagens
pictórias e outras justapostas em seqüência deliberada destinadas a transmitir informações e/ou a
produzir uma resposta no espectador”.Isto confere ao leitor um papel decisivo, colocando-o como
parte determinante da obra, pois, além de ser absorvido pela leitura deste tipo de gênero literário,
acaba agregando valores para sua conduta na sociedade, além de colocá-lo como participante e um
formador de opinião.
Os quadrinhos proporcionam ao leitor o acúmulo de valores e hábitos sociais que podem ser
agregados ao dia a dia do mesmo e que são possíveis de colaborar na construção e transformação do
pensamento individual expresso através de metáforas e analogias com o mundo real e suas
características que envolvem esferas culturais, políticas e sociais. A isto, pode-se deduzir que os
leitores, ao terem contato com as ideias e conceitos vindos destes produtos culturais, são capazes de
empreender conhecimento de maneira lúdica.
Sodré (1988, p.16) aponta que “[...] o que importa mesmo são os conteúdos fabulativos (e,
portanto, a intriga com sua estrutura clássica de princípio-tensão, clímax, desfecho e catarse),
destinados a mobilizar a consciência do leitor, exasperando a sua sensibilidade.”O que o autor está
afirmando é que textos e imagens presentes neste veículo de comunicação oferecem uma estrutura
narrativa onde os personagens são “fortemente caracterizados, de uma abundância de diálogos
(capazes de permitir uma adesão mais intensa do leitor à trama) e de uma exploração sistemática da
curiosidade do público” (1988, P.17).
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Compreendidos como um gênero literário em meio a tantos outros, os quadrinhos são
instrumentos que transmitem e difundem informações, ideologias e conceitos sobre várias áreas do
conhecimento transdiciplinar. No entanto, nem sempre foi assim. Vergueiro (2009) relata:

Houve um tempo, não tão distante assim, em que levar histórias em quadrinhos
para asala de aula era motivo de repreensão por parte dos professores. Tais
publicações eram interpretadas como leitura de lazer e, por isso, superficiais e com
conteúdo aquém do esperado para a realidade do aluno. Dois dos argumentos
muito usados é que geravam ‘preguiça mental’ nos estudantes e afastavam os
alunos da chamada ‘boa leitura’ (VERGUEIRO, 2009, p. 09).

Para ele, mesmo que os quadrinhos tenham enfrentado certos preconceitos e estereótipos
no passado, o fato é que as narrativas apresentadas por este gênero literário são admiradas e
contempladas por vários indivíduos que enxergam o potencial educativo e cultural inerente,
permitindo aos leitores contato com novas descobertas por meio dessas histórias. Tanto que os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), do Ministério da Educação (Brasil, Pcn, 1997), sugerem
que as histórias em quadrinhos sejam categorizadas como gênero literário, pois compartilham
algumas características comuns à literatura geral, dentre eles: articulação do texto, suporte midiático
e acesso ao ensino-aprendizagem, dentre outras atribuições.

Figura 03: Leitor de quadrinhos em gibiteca

Fonte: https://youaremom.com/children/reading-comics-children/

As histórias em quadrinhos podem ser empregadas como ponto de partida para reflexões
conceituais, acarretando geração e transmissão de conhecimentos, além de melhorar os aspectos
afetivos e comportamentais dos indivíduos. Possibilita avanço nas capacidades cognitivas dos
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sujeitos para que possam perceber, interagir e modificar o mundo à sua volta, formando opiniões e
reflexões baseadas em situações e paradigmas apresentados no contexto social.
Pesquisas que fazem uso dos quadrinhos como artefatos culturais e objetos de estudos
empíricos despertam interesse naqueles que buscam razões e significados para além do meramente
comum, visando transcender os limites da imaginação e alcançar novos patamares na formação e
autonomia do pensamento. Tal atitude nobre brinda os indivíduos com interpretações e analogias
presentes no imaginário e na vida real, em que a contextualização destes padrões promova as
mudanças que a sociedade precisa.
Citando os estudos de Eco (2006, p.40), o autor destaca um interessante conceito que
permeia os termos “apocalípticos” e “integrados”, delimitando tanto os detratores quanto aqueles
que absolvem os meios de comunicação. Para os apocalípticos, as mídias desestimulariam o público a
pensar, tornando-o passivo e conformista. Neste sentido, os meios de comunicação seriam utilizados
para fins de controle e manipulação da sociedade capitalista, gerando um mundo homogêneo e
padronizado – semelhante ao viés frankfurtiano.
Por outro lado, dentre os motivos elencados pelos integrados para absolver a cultura de
massa, estariam associados: a) uma fonte de informação possível a uma parcela da população que
sempre esteve distante das informações; b) as mensagens veiculadas pelas mídias contribuem para a
formação intelectual do público e c) funciona como elemento unificador da intersubjetividade dos
diferentes grupos.
Conforme dito por ele:
(...) em uma sociedade particularmente nivelada, onde as perturbações
psicológicas, as frustrações e os complexos de inferioridade estão na ordem do dia
(...) em uma sociedade industrial onde o homem se torna número no âmbito de
uma organização que decide por ele (...) em uma sociedade de tal tipo, o herói
deve encarnar, além de todo limite pensável, as exigências de poder que o cidadão
comum nutre e não pode satisfazer (ECO, 2006, p.246-247).

Portanto, o papel da leitura como catalisador de reflexões para produção de narrativas
autobiográficas, como processo de relação intersubjetiva ou, ainda, funcionando como mecanismo
de sublimação impõe atenção e assinala na direção de mais estudos e pesquisas, dada a sua
relevância para socorrer o sujeito na busca por uma melhor compreensão de si mesmo e de suas
demandas subjetivas, intersubjetivas e de interação comunicacional.
5 CONCLUSÃO
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Infere-se que exista nos meios de comunicação certa proliferação de ideologia dominante e
que esta se propõe alienar a sociedade através do consumo de bens que satisfaçam os desejos e
confortem ou apaziguem os indivíduos, para que estes não busquem a elevação do conhecimento e
fiquem estanques perante instâncias heterônomas que manipulam tanto a forma de pensar quanto
de agir.
No entanto, contrapondo a esta visão pessimista, é possível que os meios de comunicação
sejam uma oportunidade para que os indivíduos possam experimentar os produtos midiáticos e, ao
interagir com estes, venham adquirir certos conhecimentos que o ajudem nas ressignificações do
contexto sociocultural, na fruição dos meios como catalisadores de informação e cultura.
Estes artefatos culturais merecem atenção, devido ao papel estruturante que exercem no
mundo moderno, em especial na constituição de novas habilidades cognitivas e na construção e
desenvolvimento do pensamento humanizado que, conforme Thompson apregoa, promovam um
discurso mais sensível e impregnado por uma formação crítica e de qualidade, fugindo de
estereótipos, clichês, manipulações e obtendo autonomia em sua forma mais simples de conduzir a
vida.

THE READING OF COMIC BOOKS: COUNTERPOINTS AND SOCIAL-CULTURAL INTERACTIONS IN
COMMUNICATION

ABSTRACT
This paper aims at a discussion between the ideas present in the Radical Critical paradigm or Critical
Theory of the Frankfurt School and the sociological analysis of the media about the interaction of
individuals and the media proposed by J. B. Thompson. In addition, the possibilities of introjection of
knowledge and reflections that manifest themselves in the daily lives of subjects in society are also
focuses of study. Because these are theories that address different perceptions of communication,
sometimes as instruments of social domination, sometimes as interactive objects that address
sociocultural and critical development, the studies by Adorno, Horkheimer and Thompson enable
different views of contemporary society. It is necessary to place such authors in theoretical
counterpoint, so that their studies of mediatized society are properly analyzed. The development of
this work will be carried out through exploratory research, assuming a bibliographic / documentary
review on the proposed theme, since it is concluded that the resignifications of the socio-historical
context of society and the function of the media allow a catalytic process of information and
knowledge for individuals, promoting a structuring role in the constitution of new cognitive skills,
linked to aspects of social formation.
Keywords:Communication; Reading; Comic Books; Adorno e Horkheimer; Thompson.
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CIBERESPAÇO, LEITURA E MÍDIAS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES

RESUMO
Este artigo aborda o surgimento da sociedade em rede e suas influências na cultura e nas
construções identitárias. Com aporte de teóricos que estudam a influência das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC’s), busca-se o conceito de ciberespaço e cibercultura. É abordado o
surgimento da Sociedade em Rede e as transformações e avanços que esta nova era traz às
sociedades globais. A globalização, podendo ser sinônimo desta sociedade, alterou a visão de
território. O espaço territorial foi ressignificado, atribuindo um sentimento de pertencimento. A
territorialidade é importante na construção de identidades. É nesse local que se afirmam as tradições
e culturas de uma sociedade. Aborda as possibilidades que as interações mediadas pelas novas
tecnologias da comunicação proporcionam aos indivíduos. Uma dessas possibilidades é o surgimento
de uma nova prática de interação, por meio das mídias sociais que se mostram um meio de
comunicação eficiente, agindo como extensão do homem. Este artigo menciona a mídia social
Facebook como exemplo eficiente como propagador da cibercultura e evidencia o papel do leitor
nesse novo paradigma de comunicação e informação, em um território cada vez mais globalizado e
conectado.
Palavras-chave: Globalização; Leitura; Mídias sociais; Sociedade em Rede; Identidade.

1 INTRODUÇÃO
O mundo vive um intenso contexto de mudanças, de paradigmas e discursos. “É um
discurso dos objetos, indispensável ao seu uso, e um discurso das ações, indispensável à sua
legitimação” (SANTOS, 1997, p. 20). Como o mesmo autor ressalta, ambos os discursos são artificiais
e enviesados. Talvez hoje ele possa ser útil, porém amanhã um novo discurso assume um patamar
mais alto, o que acarreta uma inovação permanente, o que nos torna indefesos quando não
buscamos nos atualizar diante dos novos discursos. A humanidade se redescobriu e passou a
entender o espaço e o tempo em que vivem. Podemos dizer que a globalização, proporcionou um
reconhecimento do Sistema da natureza.
Nesse sentido, este artigo, oriundo de pesquisa de mestrado, aborda o surgimento da
Sociedade em Rede e suas influências nas construções identitárias. Aborda o papel do leitor frente à
esta sociedade e como teve seu papel (re)significado no “novo” ambiente cultural: a cibercultura. Os
sujeitos estão desterritorializados, porém permanecem ligados a um determinado território,
realizando, portanto, produção de sentidos e sua afirmação como detentor daquele determinado
espaço.
Castells (2006) enfatiza que não é a tecnologia que determina uma sociedade, mas a
própria sociedade. É ela que molda e dá forma à tecnologia. A tecnologia é condição necessária, mas
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não suficiente para uma nova forma de organização social baseada em redes. O autor elucida que a
sociedade que vivemos tem sido caracterizada como Sociedade da Informação, o que ele discorda,
pelo simples fato de todas as sociedades e períodos anteriores ao nosso, informação e o
conhecimento sempre foram temas centrais. O que nos difere dos demais períodos e “o que é novo é
o facto de serem de base microeletrônica, através de redes tecnológicas que fornecem novas
capacidades a uma velha forma de organização social: as redes” (CASTELLS, 2006, p. 17).
As redes globais de intercâmbio instrumentais conectam e desconectam indivíduos,
grupos, regiões e países em um fluxo contínuo de decisões estratégicas. Segue-se uma divisão
fundamental entre o instrumentalismo universal abstrato e as identidades particularistas
historicamente enraizados. Para Castells (2010) nossas sociedades estão cada vez mais estruturadas
em uma oposição bipolar entre a Rede e o Ser.
O ser na sociedade informacional, como afirma o autor, recebe vários tipos de
informações, culturas, modos de vida graças às novas tecnologias da informação que estão
interagindo com o mundo interligado em redes globais e instrumentalidade. Entende-se por rede um
conjunto de nós interconectados, que em termos gerais significam estruturas abertas capazes de
expandir de forma limitada, interagindo novas redes desde que ambas consigam comunicar-se, ou
seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação.
Para Chauí (2008), os indivíduos ficam condicionados a uma fragmentação de tempo e
espaço, onde o tempo é efêmero e desprovido de profundidade. Em outras palavras, vivemos em
tempos em que a comunicação ganhou velocidade e o grande volume de informações impede os
indivíduos a se aprofundar nelas. A nova tendência mundial, a ênfase na informação, implicou em um
desafio que deve ser enfrentado de modo a adequar as nações as profundas mudanças, uma vez que
suas manifestações afetam o comportamento das organizações e influenciam o pensamento
estratégico mundial.
Uma sociedade em rede (ou globalizada) necessita da comunicação digital para pode se
propagar. A comunicação digital é a coluna vertebral essa sociedade (CASTELLS, 2006). Ao mesmo
tempo em que essa sociedade tem o propósito de integrar e comunicar simultaneamente todo o
globo, ela pode excluir grande parte das pessoas ao redor do mundo. Porém mesmo que essas
pessoas estejam excluídas da Rede, a sua lógica afetará a todos (incluídos e excluídos) da mesma
forma.
Diante desse panorama, exposto pela sociedade em rede, vemos o surgimento de novas
formas de comunicação, baseada na tecnologia: as mídias sociais. É nesse ambiente de grandes
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mudanças e de globalidade que o espaço territorial foi redimensionado e desterritorializado, ou seja,
não estamos presos a um local. A sociedade não sobrevive mais a um arranjo local, pois esse local é
influenciado por tantos outros locais. Mas será que o indivíduo está mesmo desterritorializado?
2 GLOBALIZAÇÃO E CIBERESPAÇO: SUJEITOS DESTERRITORIALIZADOS?
Quando pensamos em globalização, remetemos aos dias atuais, com esse enorme fluxo
de informação, comunicação e conhecimento, integração dos mercados nacionais e velocidade graças
às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s). Castells (2010) afirma que, com os mercados
internos saturados, muitas empresas multinacionais buscaram conquistar novos mercados
consumidores, principalmente dos países recém-saídos do socialismo. A concorrência fez com que as
empresas utilizassem cada vez mais recursos tecnológicos para baratear os preços e também para
estabelecerem contatos comerciais e financeiros de forma rápida e eficiente. Neste contexto, a
Internet foi a grande novidade que impulsionou o processo de globalização.
Outra característica importante da globalização é a busca pelo barateamento do
processo produtivo pelas indústrias. Muitas delas produzem suas mercadorias em vários países com o
objetivo de reduzir os custos. Optam por países onde a mão-de-obra, a matéria-prima e a energia são
mais baratas (CASTELLS, 2010). Um tênis, por exemplo, pode ser projetado nos Estados Unidos,
produzido na China, com matéria-prima do Brasil, e comercializado em diversos países do mundo.
O capitalismo passou, e ainda passa, por processos de grandes restruturações, que lhe
garante considerável fortalecimento do capital nos mercados. Os choques entre culturas e difusão
dos meios de comunicação e informação impulsionaram o mundo a direcionar a esse novo modelo
de organização, no qual o controle e a melhoria dos processos industriais eram substituídos pelo
processamento e manejo da informação como ‘chave’ econômica.
Como enfatiza Pereira (2013 apud KAPLAN 1993), a comunicação é elemento estratégico
que permeia as ações e favorece o alcance dos objetivos das instituições e organizações. À medida
que os primeiros obstáculos, físicos e geográficos foram eliminados, a informação começou a ganhar
‘peso’ e valor. O valor da informação parte do pressuposto de que a informação gera conhecimento e
esse, quando acumulado, possibilita a produção científica e tecnológica responsável pela geração de
bens e serviços.
A partir destas transformações globais o que se vê é um cenário novo, em que a economia
está mais direta e fortemente enraizada na produção, distribuição e uso da informação e do
conhecimento. Em outras palavras, o cenário mundial sofreu transformações sociais, políticas e
econômicas. Santos (1997, p. 31) elucida que vivemos em um tempo universal, que é instrumento de
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medida hegemônico, e comanda o tempo dos outros. Esse tempo a que o autor se refere é o tempo
global diferente do tempo local.
O espaço se adapta ao momento vivido pelas pessoas. Passam a ser utilizados mecanismos
e componentes que fazem de um determinado território, o lugar onde se concentram grandes
atividades de produção e onde há grandes interações com outros locais, assim gerando influências
em outros territórios. Com isso, este lugar se torna um espaço hegemônico, pois ali se concentra
todas as forças que norteiam o tempo e as pessoas em outros lugares. Para Borges (2013, p. 85):

Visto assim, o território pode ser compreendido como produto da relação entre os
sujeitos e o espaço – fruto dos modos como a territorialização ocorre e é
significada. Ao ser apropriado, ou seja, ao adquirir um sentido simbólico, o
território emerge como campo de tensões e disputas, reveladoras da sua dimensão
cultural.

Com base na afirmação da autora, pode-se constatar que um território é um lugar onde os
sujeitos se expressam e se ressignificam. É um espaço de dimensão simbólica onde estão os sentidos
de existência da humanidade. Uma nação só se reconhece como tal quando o local onde habita
transcende significação. A territorialidade desenvolve-se a partir da existência comum dos agentes
exercendo-se sobre um mesmo território, engendrando uma solidariedade orgânica entre eles, a
despeito da sua diversidade de interesses.
A Globalização, tal qual conhecemos, trouxe um novo paradigma tecnológico e
redimensionou as exigências e atributos, bem como os direitos das sociedades em geral. Castells
(2006) afirma que a Sociedade em Rede é sinônimo daquilo que chamamos de Globalização, e o seu
principal objetivo é democratizar o acesso à informação para todos os indivíduos e sociedades afins.
Porém, verifica-se que na prática os fatores sociais e econômicos impedem que o acesso livre a
informações aconteça.
Corroborando com o pensamento de Castells, podemos falar em ciberespaço como sendo
um lugar em que há interação humana nos diversos níveis de conhecimento. Para Pereira (2013, p.
36):

o ciberespaço dessa forma, é algo imaterial, não configurado em termos
geográficos e composto por inúmeras redes tecnológicas e sociais conectadas entre
si, em que ocorrem fenômenos de socialização e de produção de cultura e onde se
criam novas formas de relações e de práticas sociais, com códigos e linguagens
próprios.
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A consequência do surgimento de uma sociedade em rede originou um termo criado por
McLuhan (1969) (estudioso canadense) e descrito por Castells (2010) denominado de “aldeia global”.
Como o próprio nome já diz se trata de um lugar onde a sociedade capta as informações do mundo e
as envia para outras sociedades, criando redes de relacionamentos e difundidos culturas e costumes
antes restritos àquela região. As pessoas dessa aldeia global podem estabelecer contatos no mundo
inteiro com a mesma facilidade dos contatos com os vizinhos de sua mesma localidade. As relações
comunicativas entre as pessoas de diferentes etnias, crenças, costumes se tornou um ponto
estratégico para a globalização.
As redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada integrando
novos “nós”, desde que consigam se comunicar dentro da rede, ou seja, compartilhem os mesmos
códigos de comunicação. O princípio da Rede é englobar todos os indivíduos e sociedades para que
estas interajam uma com as outras, obtendo informações e consequentemente, produzindo
conhecimento (CASTELLS, 2010). A sociedade em rede representa uma transformação qualitativa da
experiência humana, pois o conhecimento hoje, é sinônimo de poder. São introduzidos nesta
temática as reflexões de Lévy (2000) acerca da representação de suas reflexões acerca da
cibercultura e ciberespaço.

O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura material da
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela
abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo.
Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de
valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY,
2000, p. 17).

A comunicação sai do estigma da manipulação para entrar na utopia da mediação.O
autor traça suas percepções sobre a o crescimento do ciberespaço, novo meio de comunicação que
surge da interconexão de computadores e o consequente surgimento da cibercultura.
Para Lévy (2000), cibercultura reflete a “universalidade sem totalidade”, algo novo se
comparado aos tempos da oralidade primária e da escrita. É universal porque promove a
interconexão generalizada, mas comporta a diversidade de sentidos, dissolvendo a totalidade. Em
outras palavras, a interconexão mundial de computadores forma a grande rede, na qual cada nó é
fonte de heterogeneidade e diversidade de assuntos, abordagens e discussões, ambos em
permanente renovação.
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Outra tendência que acompanha o crescimento do ciberespaço é a virtualização. O
ciberespaço pode ser considerado uma virtualização da realidade, uma migração do mundo real para
um mundo de interações virtuais. O autor ainda utiliza um conceito de “virtual” que se distingue do
senso comum, e até mesmo do termo técnico ou filosófico. Virtual não se opõe ao real, nem ao
material. Ainda que não esteja fixo em nenhuma coordenada de tempo e espaço, o virtual existe, ele
é real, mas está desterritorializado. Os estudos de Lévy remontam ao fim da década de 1990, onde a
Internet (comercial) como conhecemos hoje, estava em seus primórdios.
Com o passar dos anos, outros estudiosos perceberam que mesmo o ambiente online
ele necessita de um território para se ressignificar. Borges (2013) ressalta que mesmo sendo
constituído no campo de poder, o território não resulta apenas nas relações de
poder/apoderamento. Sua dimensão simbólica implica em ideologias, imagens, discursos, signos e
linguagens que conformam os modos como é representado, significado, apropriado e até mesmo
capturado. São processos que decorrem do e no imaginário coletivo e definem fronteiras
identificadoras que, mesmo sendo tangíveis, apontam caminhos e perspectivas à territorialização.
É importante observar que no ciberespaço há sim um lugar de fala. Mesmo sendo um
espaço desterritorializado, o ciberespaço necessita de uma localização fixa para poder ter e fazer
sentido. E é nesse ambiente que se constroem, permanentemente, expressões e identidades dos
atores, pois “essas apropriações funcionam como uma presença do ‘eu’ no ciberespaço, um espaço
privado e, ao mesmo tempo, público” (RECUERO, 2014, p. 27). Assim para entender esse lugar de
fala, também é necessário compreender as conexões que são estabelecidas. Para existir no
ciberespaço é preciso ser visto possuir vínculos com outros atores, enfim estabelecer conexões e
fazer parte da sociedade em rede.
Atualmente, as interações humanas ocorrem em aparelhos pequenos, porém bem mais
potentes que os computadores: os chamados smartphones, que revolucionaram a forma de
comunicação das pessoas neste início de século. Lévy (2000) afirma que o crescimento do
ciberespaço é orientado por três princípios fundamentais: a interconexão, a criação de comunidades
virtuais e a inteligência coletiva.
A interconexão, mundial ou local, é um princípio básico do ciberespaço, na medida em
que sua dinâmica é dialógica. As comunidades virtuais “são construídas sobre afinidades de
interesses, de conhecimentos, sobre projetos, em um processo mútuo de cooperação e troca” (LÉVY,
2000, p.127). Já a inteligência coletiva pode ser considerada a finalidade última do ciberespaço, pois
ela descreve um tipo de inteligência compartilhada que surge da colaboração de muitos indivíduos
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em suas diversidades. “É uma inteligência distribuída por toda parte, na qual todo o saber está na
humanidade, já que, ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa” (LÉVY, 2007, p. 212).
Entretanto, aquilo que mais chama atenção de Lévy (2007) são suas proposições acerca
da nova relação que a humanidade estabelece com o saber, agora que está imerso na cibercultura. O
ciberespaço amplifica, exterioriza e modifica funções cognitivas humanas como o raciocínio, a
memória e a imaginação. O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente
definido com antecedência.
Para Lemos (2013) a cibercultura é fruto de novas formas de relação social. Para o autor,
a Cibercultura “está no cerne dos impactos socioculturais, pondo em jogo essa mistura inusitada e
paradoxal entre razão aplicada, busca de tatilidade (agregações das mais diversas) e pensamento
mágico-religioso” (LEMOS, 2013, p. 266).
Por ter base na microeletrônica, a Sociedade em Rede, tem seu propósito de
disponibilizar informações e integrar as pessoas de todas as partes do mundo, promovendo a
democratização de conteúdo. Este tipo de mídia é essencial na comunicação entre sociedades,
nações, permitindo a interação entre culturas e como dinamizador de pesquisas acadêmicas, ensino
à distância, diversos serviços ao cidadão e comércio eletrônico.
Chauí (2008, p. 62) afirma que estamos vivendo “sob o signo da telepresença e da
teleobservação, que impossibilitam diferenciar entre a aparência e o sentido, o virtual e o real”. Para
a autora vivenciamos o culto ao imediatismo o que, amparado nas TIC’s, torna a nossa experiência
volátil e efêmera e, como consequência, perdemos o sentido da cultura como ação histórica, pois
não nos apoiamos no passado, mas apoiamos naquilo que foi construído pela tecnologia.
Para que o sujeito possa significar (ou ressignificar) determinado território é importante
que ele se identifique a este lugar. “Isso porque os indivíduos não apenas têm no território um
elemento mediador, como também o produzem e mediam, ao mesmo tempo em que por ele são
produzidos e mediados” (BORGES, 2013, p. 86).
De acordo com Diaz Bordenave (1998), é complicado prever todas as utilizações e
consequências sociais que poderão advir do desenvolvimento das novas tecnologias nos meios de
comunicação, pois dependerão além dos avanços da eletrônica e da informática, mas também das
demandas do mercado, do poder aquisitivo das diversas camadas sociais, dos interesses
sociopolíticos dos governos e entre outros. As consequências sociais causadas pela tecnologia são
originárias desta sociedade, por isso mesmo quem não tem uma participação efetiva na sociedade
em rede é afetado por sua lógica, pois ela muda a concepção identitária que cada sujeito possui.
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3 CULTURA E CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS NA SOCIEDADE EM REDE
Um território é constituído pelo sujeito, por um sentimento de pertencimento. Há um
entendimento que aquele espaço se configura na natureza do Ser. É ali que ações e tradições são
repassadas, bem como a cultura. Ao falarmos em cultura, é necessário retomar o seu sentido
primordial que é definido por Chauí (2008) que remonta o sentido da palavra ao cultivo, ao cuidado.
O cultivo e o cuidado com a terra, concebida como uma ação que conduz à plena realização das
potencialidades de alguma coisa ou de alguém; era fazer brotar, frutificar, florescer e cobrir de
benefícios.
Com o tempo esse sentido de cultura foi entrando em desuso até que a expressão
cultura ressurge no século XVIII como sinônimo de civilização (CHAUÍ, 2008, p. 55). Assim a cultura se
transforma em algo hierarquizado que remete ao sentido de evolução e progresso. Assim surgiram
várias facetas de cultura. Houve tentativas de classificar a cultura, com base em níveis sociais.
Chauí (2008) diz que a cultura passa a ser compreendida como campo onde os sujeitos
elaboram símbolos e signos, instituem práticas e valores, definem o sentido da linha do tempo, as
diferenças no interior do espaço e os valores que determinam o sentido da vida, da morte e das
relações entre o sagrado e o profano.
Para Borges (2013, p. 74) “assim concebida, a cultura é mediadora do mundo e da
existência, além de também ser reguladora de práticas sociais”. A autora enfatiza também que “na
condição [de] produto histórico, a cultura não é perpétua: ela é construída, reconstruída, elaborada e
reelaborada na interação do ser com o outro, com o espaço, com o território, enfim com o mundo”
(BORGES, 2013, p. 74-75). Assim, o local da cultura é no espaço territorial vivido, onde há ação
humana que posse atribuir sentido a ela.
Esse espaço territorial carregado de significações, encontramos a ideologia que nada
mais é a tradução entre mediações de representações, conceitos e ações do sujeito histórico no
mundo (BORGES, 2013). Essa ideologia é amparada ao território, pois é ela que atribui sentido aos
sujeitos desse espaço. É a partir desse momento que observamos a importância de uma identidade
(ou identificação) com esse território, é o sentimento de pertença que unem o Ser e o lugar para que
conjuguem um significado.
As discussões sobre a questão da identidade são complexas, já que o conceito é
portador de ambiguidades teóricas e políticas. Hall (2007) afirma que só é possível estudá-lo sob
“rasura”, ou seja, sob uma perspectiva em que (apesar de demonstrar sua precariedade ou
imprecisão explicativa) o conceito de identidade comporta algo de “irredutível”, que está no
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intervalo e na emergência de uma ideia que não pode ser pensada de forma “antiga” e que, sem a
qual, certas questões não podem ser pensadas/analisadas. Desse modo, a identidade não pode mais
ser entendida enquanto relacionada exclusivamente ao Estado-Nação, pois esta relação é muito
restrita ao potencial de compreensão nos estudos culturais e políticos, especialmente.
Com a emergência e estabelecimento da modernidade, cujos fundamentos principais
são a separação entre aparência e essência, sujeito e objeto, objetivo e subjetivo, racional e
irracional e o científico e o não-científico, haveria, o pressuposto da “eliminação” e/ou supressão da
diferença nas análises e, a consequente transformação na concepção de identidade do sujeito.
A globalização, tomada como movimento homogeneizador, fez com que se reforçasse
um discurso oposto, o da diferença. A nossa experiência espaço-temporal, parecendo solidamente
determinada, “desmanchou-se no ar”, fragmentando os sujeitos e suas respectivas identidades,
criando a identidade do sujeito pós-moderno. Nesse sentido, para Hall (2004, p. 65), esse processo
de fragmentação das identidades:
[...] solapa a ideia da nação como cultura unificada. As unidades nacionais
não subordinam todas as outras formas de diferenças e não estão livres do
jogo do poder, de divisões e contradições internas, de lealdades e de
diferenças sobrepostas. Devemos ter em mente a forma pela qual as
culturas nacionais contribuem para “costurar” as diferenças numa única
identidade.
Após os anos 1970, tanto o alcance quanto o ritmo da integração global aumentaram
enormemente, acelerando os fluxos e os “laços” entre as nações. Com o processo social pelo qual os
fenômenos se aceleram e se difundem pelo globo, compreendido enquanto “compressão espaçotempo”, e com a emergência da “sociedade em rede” (CASTELLS, 2010), as identidades culturais
passaram por profundas transformações.
O impacto da globalização sobre a identidade se dá porque se altera a forma com que o
tempo e o espaço, como coordenadas de sistemas de representação, são relacionados com os
processos sociais. Para Hall (2004), diferentes épocas culturais têm diferentes formas de combinar
essas coordenadas espaço-tempo e, portanto, as formas de representação da relação identitária e,
poderíamos acrescentar, com a construção da identidade referente a uma parcela de espaço-tempo.
Isso posto, sobre as transformações que estão ocorrendo com as identidades, é
necessário analisar alguns aspectos fundamentais para o entendimento da identidade, sobretudo
para nosso recorte espacial. Assim, parte-se do pressuposto de que a identidade territorial é
construída discursivamente no e através de um recorte espacial; é uma construção demarcada a
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partir de um recorte territorial onde se estabelecem relações. A identidade territorial é definida a
partir de um território ou, num sentido mais amplo, a uma formação do espaço geográfico.
As identidades, surgem de uma narrativa “ficcional”, mas que não diminui no processo
sua eficácia discursiva material, simbólica e política, mesmo que essas identidades sejam apenas
construídas pelo imaginário e, portanto, em parte, construída a partir de alguma fantasia e/ou
invenção, esta terá eficácia na relação de pertencimento. Nesse sentido, o discurso toma
centralidade importante para a produção da identidade. Para Hall (2007, p. 119), “o sujeito é
produzido ‘como um efeito’ do discurso e no discurso, no interior de formações discursivas
específicas, não tendo qualquer existência própria”. O discurso aciona a identidade através da
posição-de-sujeito, ou seja, a posição que os sujeitos assumem entre a divisão: entre o nós e o eles;
entre o eu e o outro.
Hall (2007) afirma ainda que, essencialmente, presume-se que a identidade cultural seja
fixada no nascimento do sujeito, seja parte da natureza socialmente transformada (ou seja, da
paisagem), impressa através do parentesco e da linhagem dos genes e seja parte constitutiva de
nosso eu mais interior pressupondo uma construção subjetiva. Entretanto, essa construção, mesmo
subjetiva, lida com aspectos materiais e simbólicos.
Nesse sentido, a identidade construída a partir de recursos simbólicos que são utilizados
e acionados para mobilizar o sentimento de pertencimento, a ação e o “consenso”. Há mobilizações
discursivas assim como de recursos simbólicos para forjar a identidade cultural, como, por exemplo,
a identidade nacional, que contribuem para ativar o sentimento de pertencimento.
Assim, compreende-se que a identidade é construída tanto geográfica quanto
historicamente pelas relações sociais. Envolve, concomitantemente, a dimensão espacial, material e
simbólica da realidade praticada, vivida. Assim, a identidade é aberta, é múltipla, é relacional, é uma
construção, um efeito mobilizador, um processo de produção, um ato performático e político,
discursivo e narrativo que pode produzir consentimento e ação. A identidade é instável,
contraditória, “inconsistente”, inacabada. A identidade está ligada às representações: classificações,
divisões, comparações, exclusões e nomeações. E, por tudo isso, está estreitamente conectada,
impregnada e repleta de conflitos, de disputas, de divisões, de ações, do (con)sentimento, da
mobilização, do silenciar, do legitimar, do exaltar/enaltecer ao esconder/dissimular, da dominância e
da resistência, isto é, de profundas relações de poder.
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4 O ADVENTO DAS MÍDIAS SOCIAIS E O TRIBALISMO
Evidencia-se, o real objetivo das TIC, que é gerenciar o uso do “objeto transformador”: a
informação. A informação e o conhecimento são elementos essenciais em um mundo cada vez mais
conectado, pois permitem novos padrões e possibilidades de comunicação. Para Maffesoli (1998) o
que melhor poderia caracterizar a pós-modernidade é o vínculo entre a ética e a estética, assim
criando um novo vínculo social, surgindo a partir da emoção compartilhada ou do sentimento
coletivo.
Os sentimentos coletivos são a premissa das sociedades contemporâneas. Tais
sentimentos são partilhados por meio da identificação entre grupos. Diferentemente da massa, em
que não se tem a presença da lógica de identidade, os pequenos grupos (ou os coletivos emocionais)
valorizam o papel de cada indivíduo, onde cada um pode expressar seu sentimento e partilhar com
outros indivíduos. Esses pequenos grupos não são fechados e sempre estão em grandes mudanças,
pois a identificação entre as pessoas varia de acordo que surgem novos grupos, novas ideologias.
Maffesoli (1998, p. 10) chama isso de tribalismo, uma vez que “ela é precedida pelas
noções de comunidade emocional, de potência e de sociabilidade que a fundamentam”. Como
consequência do tribalismo estão o policulturalismo e a proxemia (o espaço individual no meio
social). Entende-se por policulturalismo o acesso a várias culturas e a interação com elas e proxemia
como a relação do indivíduo ao espaço social, ele pode tanto se aproximar por afinidade ou também
para conhecer algo que não é familiar ao seu quotidiano, mas que lhe interessa conhecer. Pode
ocorrer também dessa relação social afastar o indivíduo do meio social, uma vez que ele não se
identifica com aquele meio/grupo.
Levy (2010, p. 103) reitera que a digitalização “atinge todas as técnicas de comunicação
e de processamento de informações”. Entre elas, destacam-se as mídias sociais, agregando ainda
mais valor ao conteúdo informacional desejado, devido às possibilidades de suporte e de
transmissão desta informação. Com a integração entre as pessoas na Rede, a palavra social foi
associada ao termo mídia, enfocando aos meios e às mensagens (o conteúdo).
A complexidade da Rede permite que tenhamos amigos em comum e que nossos
amigos tenham relacionamentos com outros amigos de gostos diferentes, formando uma teia de
relacionamentos de forma rápida e em escala global. Castells (2010, p. 419) afirma que “vivemos
com a mídia e pela mídia”. O autor ainda explica a expressão “mídia tecnológica” utilizada por
McLuhan, pois elas estão cada vez mais evidentes nos cotidianos das pessoas e com qual interagimos
automaticamente.
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Telles (2010) afirma que mídias sociais são ferramentas online usadas para divulgar
conteúdo ao mesmo tempo em que permitem alguma relação com outras pessoas. Nesta
perspectiva, é possível afirmar que as mídias sociais têm um sentido mais amplo, sendo ferramentas
de interação social, e que tem como base pessoas que se juntam e interagem por alguma razão onde
é possível a produção de conteúdo descentralizado.
Dentre as mídias sociais mais utilizadas na Rede está o Facebook. O Facebook foi criado
em 2004 por Mark Zuckerberg nos Estados Unidos. Segundo Recuero (2014, p. 184), “o foco inicial do
Facebook era criar uma rede de contatos em um momento crucial da vida de um jovem universitário:
o momento em que este sai da escola e vai para universidade”. O início desta mídia consistia em ser
membro de alguma instituição reconhecida pelo desenvolvedor da plataforma. Com o sucesso ele foi
ampliado e dinamizado tornando a maior mídia social do mundo. No Brasil, o Facebook ganhou força
a partir de 2010, após o declínio da rede social Orkut, concorrente direta do Facebook.
O Facebook oferece recursos de interação entre os usuários, por meio da opção “curtir”
(tradução de like, na versão original). Os conteúdos compartilhados nessa mídia passaram a ser
medidos pela quantidade de curtidas e comentários que são recebidos. Recentemente, o Facebook
adicionou novas formas de expressão (denominadas reações), possibilitando uma interação maior
entre os usuários da rede.
O Facebook funciona através de perfis e comunidades. Em cada perfil é possível
acrescentar módulos de aplicativos (jogos, ferramentas, etc.). O sistema é muitas
vezes percebido como mais privado que outros sites de redes sociais, pois apenas
usuários que fazem parte da mesma rede podem ver o perfil uns dos outros. Outra
inovação significativa do Facebook foi o fato de permitir que usuários pudessem
criar aplicativos para o sistema (RECUERO, 2014, p.184).

Pereira (2013, p. 43) reitera que “dentro desse serviço os usuários possuem três
maneiras de participação: por meio de perfis individuais, de grupos e de páginas”. Os perfis
permitem até cinco mil (5000) conexões (amigos na rede), perfis este em que podem ser
compartilhados recados, fotos, vídeos, links e demais conteúdos. Os grupos permitem a realização de
discussões e compartilhamento de conteúdo específico entre os membros. Já as páginas, esta não
tem limitação de “amigos” e são usadas por organizações, empresas e demais situações que
necessitam um volume maior de conexões com perfis individuais de amigos (PEREIRA, 2013, p. 43).
A estrutura do Facebook nos remete ao pensamento de McLuhan (1969, p. 23) que
afirma “de que o meio é a mensagem, porque é o meio que configura e controla a proporção e a
forma das ações e associações humanas”. A mídia social em si carrega toda a simbologia e possui
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grande poder, sendo o efeito de um meio mais intenso justamente porque seu conteúdo é outro
meio.
Os indivíduos assumem novos papeis nas mídias sociais. Não é mais apenas um mero
receptor de informações, são também produtores de conteúdo. Recuero (2014) enfatiza a
importância do estudo das redes sociais na internet, pois pode observar os padrões de conexão de
um grupo social, mediante os laços sociais entre os usuários dessa rede. Assim:

O estudo das redes sociais na internet, foca o problema de como as estruturas
sociais surgem, de que tipo são, como são compostas através da comunicação
mediada pelo computador e como essas interações mediadas são capazes de gerar
fluxos de informações e trocas sociais que impactam essas estruturas. Para estudar
essas redes, no entanto, é preciso também estudar seus elementos e seus
processos dinâmicos (RECUERO, 2014, p.24).

Um laço é uma conexão efetiva entre os atores que estão interagindo entre si. Um laço
social se faz mediante uma interação social. Maffesoli (1998, p. 197), afirma que o termo laço deve
ser compreendido como algo necessário. Temos a necessidade de manter laços com outros sujeitos e
estes a nós, formando várias conexões. “Entretanto, a conexão entre um indivíduo e uma instituição
ou grupo torna-se um laço de outra ordem, representado unicamente por um sentimento de
pertencimento. Trata-se de um laço associativo” (RECUERO, 2014, p. 39). Esse sentimento de
pertença é puramente a participação efetiva do espírito coletivo. Maffesoli (1998) afirma mesmo que
as pessoas vivam solitárias, elas não estão isoladas, pois ao configurar uma rede, nos mais variados
laços, vão se constituindo tribos e cada uma dessas tribos há diversas formas de sociabilidades nesta
galáxia eletrônica.
Nas redes sociais online podemos ter os laços associativos, onde são laços construídos
por meio da comunicação mediada pelo computador, através da interação reativa. É um tipo de laço
comumente observado nos grupos e comunidades do Facebook. Tais recursos podem estar
associados a diversas interações dos mais diversos tipos de laços. Daí surge à importância de estudar
além das conexões entre os atores da rede, mas estudar o conteúdo dessas conexões, bem como as
interações e os laços formados.
“No quadro de uma sociedade complexa, cada um vive uma série de experiências que
não tem sentido senão dentro do contexto global. Participa de uma multiplicidade de tribos, as quais
se situam umas com relação às outras” (MAFFESOLI, 1998, p. 207). Então a flexibilidade, a
mobilidade, a experiência e a vivência emocional confirmam o sentimento coletivo.

76

5 O PAPEL DO LEITOR DIANTE ÀS MÍDIAS SOCIAIS
Se a Sociedade em Rede proporcionou uma mudança no hábito de vida das pessoas, e
para os leitores quais foram suas transformações ocorridas na transição para esta sociedade? O leitor
assumiu um novo papel nas mídias sociais? Chartier (1995, p. 184) afirma que “em toda sociedade, as
formas de apropriação dos textos, dos códigos, dos modelos compartilhados são tão ou mais
geradoras de distinção que as práticas próprias de cada grupo social”. Para o autor, a leitura pode ser
aparentemente, passiva e submissa, porém ela se revela à sua maneira, inventiva e criadora. A
percepção de cada indivíduo antes era limitada a um pequeno ciclo de amizades. Atualmente ela
ultrapassa as barreiras geográficas.
Quando falamos em leitura, parece que estamos nos referindo a algo subjetivo; no
entanto, uma das características da leitura é que ela permite ao indivíduo ter acesso a informações e
ao conhecimento produzido no mundo. O indivíduo, antes de adquirir a leitura da palavra, já tem a
leitura do mundo, mas só se completa e se descortina ao sujeito se este tem o domínio da palavra.
Santaella (2013) classifica os leitores em três tipos: o contemplativo (que possui o hábito
de leitura individual e silenciosa, mantendo relação íntima com o livro e contemplando a obra e o
espaço destinado a leitura); o movente (tipo de leitor que lê em movimento. Está nas ruas, nas
praças, no ritmo frenético da cidade) e; o leitor imersivo (aquele que inaugura uma nova forma de
ler. É um leitor conectado no mundo digital e interage com textos, imagens e sons. É livre para
estabelecer sozinho a ordem informacional).
Aquele leitor contemplativo ainda existe, porém ele está dotado de mecanismos que
permitem que ele possa se expressar, ir além do texto, estar em contato diretor com a obra e com o
autor, interagir com outros leitores, propor e discutir novos caminhos. É uma leitura ativa e
participativa.
Sendo assim o leitor assume novo papel nas mídias sociais. Ele não é mais apenas um
mero receptor de informações, é também produtor de conteúdo. Os jovens dessa década são
chamados de nativos digitais, nasceram já com a popularidade da Internet e convivem com ela desde
os primeiros anos de vida. Com o grande avanço da tecnologia dos últimos anos Santaella (2013, p.
35) denomina outro tipo de leitor: o ubíquo, sendo que:

Ao mesmo tempo em que está corporalmente presente, perambulando e
circulando pelos ambientes físicos – casa, trabalho, ruas, parques, avenidas,
estradas – lendo os sinais e signos que esses ambientes emitem sem interrupção,
esse leitor movente, sem necessidade de mudar de marcha ou de lugar, é também
um leitor imersivo. Ao leve toque do seu dedo no celular, em quaisquer
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circunstâncias, ele pode penetrar no ciberespaço informacional, assim como pode
conversar silenciosamente com alguém ou com um grupo de pessoas a vinte
centímetros ou há continentes de distância.

Graças às novas formas de comunicação, armazenamento e de transformação da
informação, possibilitou acesso a um número cada vez maior de indivíduos. As práticas de leitura
mudaram, o leitor mudou. O leitor do século XXI está sagaz por velocidade de leitura e as mídias
sociais fornecem toda essa demanda de informação a esse público.
Debruçar sobre o universo do digital nos conduz a atentarmo-nos mais a atuação do
corpo nessas formas de leitura. A busca crescente de respostas aos processos de interação e
adaptação as novas tecnologias da comunicação, tem despertado a preocupação de organizações de
ensino, no que se refere à conectividade das instituições com o seu público, utilizando as mídias
sociais. Tais mídias são um excelente espaço para compartilhar diversos tipos de materiais
multimídias como revistas, reportagens, vídeos, músicas, textos e atividades extras – enfim, materiais
que de alguma forma relacionem os assuntos abordados em sala de aula.
São infinitas as possibilidades que a inserção das redes sociais na educação pode trazer;
aproveitando a aceitação de grande parte dos estudantes. As mídias sociais fornecem grau de
sociabilidade e trouxeram consequências culturais para sociedade. A forma de ler mudou, está mais
interativa e a comunicação é o elemento que conecta as leituras com seus leitores, proporcionando
novas práticas e hábitos de leitura.
6 CONSIDERAÇÕES
A Internet revolucionou a forma de interação do sujeito com o mundo. As relações
sociais ganharam novas amplitudes com essa nova forma de comunicação. Foram criadas formas de
relacionar com as pessoas, surgiram às mídias sociais, sendo um misto de interação e integração
entre, texto, imagem e som.
Cabe ao leitor no século XXI estar preparado para dicotomia entre o impresso e o digital
e aos outros formatos que existem e que vão surgir, uma vez que a leitura feita na Rede às vezes se
torna descontínua e fragmentada, porém tem enorme potencial de expansão entre os leitores. Uma
prova disso são os variados dispositivos criados para permitir ao leitor comodidade e facilidade em
levar suas leituras.
A presença das mídias sociais na atualidade torna-se um dos componentes das
transformações ocorridas, tudo isso em função da velocidade com que as informações circulam, em
grande parte pela instauração de redes e aprimoramento dos meios de comunicação. O espaço
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virtual, ou ciberespaço tornou-se algo possível de se pensar. Com base nos teóricos se pode afirmar
que o local de encontro é outro.
Estamos mais integrados, porém cada um em sua localidade foi criado uma nova
cultura, a cibercultura, onde indivíduos se encontram virtualmente e compartilham suas
experiências, porém não representando uma totalidade, pois a cibercutltura permite a integração de
diversas características que dificilmente definem aquele grupo. É um grupo universalizado, porém
não é representativo de um povo.
O leitor não é mais aquele ser passivo receptor de informações, ele também é produtor
de conteúdo e está em contato por meio da Internet com outros leitores e produtores de conteúdo.
O ato de comunicar hoje está pautado na interação e o meio hoje proporciona velocidade e novas
formas de ação.
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CYBERSPACE, READING AND SOCIAL MEDIA IN IDENTITIES CONSTRUCTION

ABSTRACT

This article addresses the emergence of a networked society and its influences on culture and
identity constructions. With the contribution of theorists who study the influence of Information and
Communication Technologies (ICTs), the concept of cyberspace and cyberculture is sought. It
addresses the emergence of Network Society and the transformations and advances that this new
era brings to global societies. Globalization, which may be synonymous with this society, has altered
the vision of territory. The territorial space was re-signified, attributing a sense of belonging.
Territoriality is important in the construction of identities. It is here that the traditions and cultures of
a society are affirmed. It addresses the possibilities that interaction mediated by new communication
technologies provide individuals. One of these possibilities is the emergence of a new practice of
interaction, through social media that are an efficient means of communication, acting as an
extension of man. This article mentions social media Facebook as an efficient example as a
propagator of cyberculture and also highlights the role of the reader in this new paradigm of
communication and information in an increasingly globalized and connected territory.
Keywords: Globalization; Reading; Social media; Network Society; Identity.
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ESTUDOS MIGRATÓRIOS COMUNICACIONAIS E CIÊNCIAS SOCIAIS NÃO APLICADAS: REFLEXÕES
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Ana Carolina Rocha Pessôa Temer
RESUMO
Este artigo busca fomentar a discussão acerca da interdisciplinaridade em pesquisas relativas à área
da Comunicação Social observando nos fenômenos sociais, possibilidades para o questionamento e
reflexão dos fluxos comunicacionais. Para tanto, reconhecendo a importância dos fluxos migratórios
existentes no Brasil nestes 519 anos de história e os seus múltiplos impactos na construção da
tessitura social, toma-se como ponto de partida uma pesquisa realizada acerca das reportagens
sobre a intensificação da corrente imigratória no Brasil nos dias de hoje. A pesquisa surge com o
intuito de explicitar os caminhos teóricos adotados, que abrangeram outras áreas do conhecimento,
como a sociologia, a história, o direito e a literatura, reconhecendo os discursos telejornalísticos
como janelas para o processo comunicacional. O reconhecimento dos processos imigratórios no
Brasil atual se distanciam temporalmente do período pré-oitocentista, porém se aproximam quando
os aspectos de raça ou etnia surgem, o que remetem à rejeição do imigrante negro ou indígena e
aderência de imigração europeia, por exemplo. O reflexo da xenofobia e racismos que são estruturais
dentro do espectro social impulsionam diversas percepções que se justificam no fenômeno
imigratório dentro do Brasil. Na pesquisa em questão, a utilização da análise discursiva como aporte
metodológico exige um aprofundamento contextual e ideológico do tema central, partindo do objeto
e objetivo analíticos, para então tecer uma análise que seja fiel ao dito e tambem ao não dito
(ORLANDI, 2009, p. 30), compreender os aspectos importantes discursivos de uma pesquisa que se
estimula pela interdisciplinaridade epistemológica possibilita uma análise rica e mais relevante. A
partir das considerações identificadas o objetivo à ser alcançado é tanto demonstrar a
imprescindibilidade do aporte de distintas áreas do conhecimento para pesquisas da Comunicação e
para análises discursivas, quanto contribuir teoricamente com estudiosos de movimentos
(i)migratórios no Brasil que buscam novas perspectivas e olhares acerca deste fenômeno.

Palavras-Chave: Imigração; Comunicação; Sociologia.
INTRODUÇÃO

A Comunicação Social está inserida no grupo das Ciências Sociais Aplicadas. Isto significa que,
assim como as demais áreas nesta categoria, utiliza-se de bases epistemológicas de outras áreas do
conhecimento.
Esta utilização justifica-se pela própria característica da ciência moderna: ao, de modo
distinto das ciências antigas, que buscavam responder o porquê dos fenômenos, buscar responder
como os fenômenos se delineiam e desenvolvem (MBARGA E FLEURY, 2019), demanda uma
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profundidade que carece, muitas vezes, de uma abordagem interdisciplinar na observação e
identificação dos aspectos inerentes aos fenômenos estudados.
Considerando-se estas características, as discussões fomentadas no presente artigo
delinearam-se durante a produção de dissertação de mestrado, ainda em desenvolvimento, acerca
da cobertura midiática relativa à imigração venezuelana no Brasil, bem como os estudos prévios,
tanto sociológicos quanto antropológicos, legais e literários acerca da imigração no Brasil e como
estas relações sociais se desenvolveram historicamente, o que apontou para a necessidade de
discussão de aspectos como raça, etnia e nacionalidade.

Apesar da identificação da relevância

da discussão que passará a ser desenvolvida neste artigo ser fruto do referido material acadêmico,
seu conteúdo e pesquisa possuem diferentes objetivo e objeto em relação ao presente artigo, o que
justifica a produção deste material com a colaboração de outros pesquisadores. O objetivo é, além
da contribuição para a reflexão acerca da interdisciplinaridade nos estudos comunicacionais, o
fornecimento de possibilidades teóricas para estudiosos do fenômeno (i)migratório.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DA AMOSTRAGEM E DEMANDA POR ESTUDOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS
NÃO APLICADAS
O recorte amostral utilizado na dissertação de mestrado em construção abrangeu
reportagens veiculadas pelo Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, entre julho e setembro de
2018, acerca da imigração venezuelana no Brasil, em período de intensificação desta corrente no país
e a ocorrência de diversos conflitos entre nacionais e imigrantes.
A metodologia adotada – análise televisual que abrange tanto os aspectos imagéticos quanto
discursivos – apontou a necessidade de compreensão histórica das relações entre nacionais e
imigrantes no Brasil. Isto porque a análise do discurso é uma metodologia que busca compreender a
partir do contexto e multiplicidade interpretativa, significados acerca daquilo que é dito, Orlandi
reforça dizendo que “Pois é justamente pensando que há muitas maneiras de se significar que os
estudiosos começaram a se interessar pela linguagem de uma maneira particular que é a que deu
origem à Análise do Discurso.” (ORLANDI, 2009, p. 15)
A análise discursiva se apoia no tripé: ideologia, linguagem e contexto, e para tanto é de
extrema importância que o analista não realize uma análise superficial acerca do objeto de estudo.
Destaca-se, neste trabalho em específico, a necessidade de compreensão histórica da imigração no
Brasil, realizando um recorte temporal levantando os diferentes contextos de imigração e as suas
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consequências na tessitura social, observa-se também a forma como a narrativa jornalística televisiva
é construída para reconhecer os possíveis recortes ideológicos.
O sujeito de enunciação realiza um importante papel na construção do sentido representado
na sua fala/texto, afetando de maneira direta com a sua subjetividade. éÉ preciso lançar um olhar
crítico para conteúdo jornalístico - que se transveste de uma suposta imparcialidade, se eximindo do
olhar da subjetividade do posicionamento do editor chefe da redação - para assim o reconhecer o
aspecto ideológico do discurso jornalístico em questão.

Desse modo, diremos que não se trata de transmissão de informação
apenas, pois, no funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos
e sentidos afetados pela língua e pela história, temos um complexo
processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não
meramente transmissão de informação.(ORLANDI, 2009, p. 21)

Importante também reconhecer o viés ideológico do discurso, uma vez que a percepção e
intenção do emissor está inerente à palavra dita. É fato que todo o discurso tem uma característica
ideológica que marca a sua existência, e também é importante reconhecer a multiplicidade
ideológica apresentada por cada sujeito ao realizar uma análise discursiva. Neste sentido, a
importância de um analista que consiga

Como existem várias classes, várias ideologias estão permanentemente em
confronto na sociedade. A ideologia é, pois, a visão de mundo de
determinada classe, a maneira como ela representa a ordem social. Assim,
a linguagem é determinada em última instância pela ideologia, pois não há
uma relação direta entre as representações e a língua. (GREGOLIN, 1995, p.
17)

IMIGRAÇÃO NO BRASIL: CONSIDERAÇÕES

A sistematização do estudo acerca da migração no Brasil pode ser feita, para fins didáticos,
em diferentes fases, tendo em vista que o fenômeno está presente desde os primeiros momentos da
colonização e, ao longo dos anos, teve distintas fases e características, ainda que com certas
permanências.
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Campos (2015), em tese doutoral cujo objetivo é a caracterização de dois séculos de
imigração no Brasil (de 1808 a 2015, sendo a data para início da pesquisa correspondente ao início da
imprensa no Brasil, uma vez que o pesquisador se vale de registros jornalísticos para estudar o
fenômeno abordado), afirma que é possível realizar-se a divisão deste período nas seguintes fases:
De 1808 a 1870 uma entrada irrisória de imigrantes não superior a 3 mil pessoas por ano; de 1870 a
1889 o surgimento das colônias e influência dos imigrantes na cultura, vida social, etc. O período
entre 1889 e 1930 foi marcado pela procura por imigrantes brancos, e, entre 1930 e 1945, a
existência de um forte autoritarismo e nacionalismo, em que os imigrantes foram obrigados a deixar
seus quistos étnicos” (grifos de Campos (2015)) e se misturarem com a população brasileira, com a
finalidade de se “assimilarem”.
Campos (2015) aponta ainda que, entre 1946 e 1964 houve relativa democracia em relação
ao período anterior, mas com a permanência do medo, por parte da elite brasileira, da ameaça à
segurança nacional. Entre 1964 e 1980 ainda identificava-se a preocupação primordial com a
segurança nacional e, neste período, regulamentou-se o Estatuto do Estrangeiro, lei condizente aos
aspectos relativos aos imigrantes no país.
Entre 1980 e 2017, a nova Lei do Estrangeiro, com alguns ajustes, seguiu abordando a
questão da imigração no Brasil de maneira pouco humanitária e muito voltada para a segurança
nacional. Por fim, Campos (2015) separa o último período enquanto “pós 2017”, ano em que o
Estatuto do Estrangeiro deu lugar à Nova Lei de Imigração, regulamentação com características mais
voltadas ao viés humanitário. Como já mencionado, Campos (2015) utiliza-se de materiais
jornalísticos para a caracterização das relações imigratórias no país.

Os

materiais

jornalísticos

constituem ricas fontes de informação acerca da matéria, uma vez que, além de dados como os
principais grupos a adentrar no país, possibilitam o estudo da maneira como estas relações de
delineavam, tanto por meio de fatos narrados quanto da própria análise discursiva dos materiais, que
revelam características intrínsecas a estas relações. No período anterior a 1808, no entanto, é
preciso utilizar-se de outras fontes, como material produzido por historiadores, antropólogos,
cientistas sociais, entre outros, a fim de que se tenha conhecimento aprofundado quanto ao período
em questão.

O BRASIL PRÉ-OITOCENTISTA
Para pesquisas acerca da imigração no Brasil no período anterior à 1808, quando instalou-se
a corte portuguesa, trazendo instituições como universidades, bancos e a imprensa régia, é possível
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utilizar-se de material teórico produzido por estudiosos da época, de diferentes áreas do
conhecimento. Caracterizado como um período em que a sociedade brasileira era rural, escravocrata
e com a ausência de instituições estatais essenciais, aponta-se que, no período, cerca de quatro
milhões de negros africanos foram escravizados, além da dizimação da população indígena que,
embora no período pré-colonizatório seja estimada em quatro milhões de pessoas, sofreu grande
dizimação, resultanto na estimativa de que em 1823 havia menos de meio milhão de indivíduos
(CAMPOS, 2015, p.42).
Além das estatísticas contribuírem para o início da reflexão e identificação da maneira como
se delineava a questão imigratória no país, Holanda (1995) realiza uma análise precisa do período. O
livro Raízes do Brasil é uma das fontes em que os pesquisadores podem ter acesso à gênese das
questões imigratórias bem como à maneira como as relações sociais inter/intra/transétinico-raciais
se delineavam.
A democracia no Brasil sempre foi um lamentável mal entendido. Uma aristocracia
rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde for possível, aos seus
direitos e privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o
alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. E assim puderam incorporar à
situação tradicional, ao menos como fachada ou decoração externa, alguns lemas
que pareciam os mais acertados para a época e eram exaltados nos livros e
discursos. (HOLANDA, 1995, P. 160)

Outra contribuição de Holanda (1995) diz respeito à maneira como a cultura europeia
tentava sobrepujar as demais.

A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de
condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar,
é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em
consequências. Trazendo de países distantes nossa forma de convívio, nossas
instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas
vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra.
(HOLANDA, 1995, p. 31)

O eurocentrismo apontado por Holanda (1995) ainda nas “raízes do Brasil” dialoga com
certas práticas racistas cuja permanência, mesmo que de maneiras e com práticas distintas, persiste
ao longo de toda a história do país. Está presente, por exemplo, em regulamentações, já no século
XX, que limitavam a quantidade de entrada de imigrantes negros e indígenas a fim de preservar,
segundo o texto legal, características europeias na população brasileira. Ao adentrar na referida
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discussão racial, iminente aos estudos (i)migratórios, faz-se necessário que o pesquisador familiarizese com o tema, abordado no tópico seguinte.

RAÇA, ETNIA E NAÇÃO: APORTES TEÓRICOS

As seguintes referências teóricas adquiridas acerca de questões étnico-raciais são oriundas
da tese doutoral de Campos (2015) relativa à imigração no Brasil, que apresenta um panorama das
principais definições, além de bibliografia acessada por meio de levantamentos bibliográficos e
pesquisas realizadas ao longo da vida acadêmica.
Campos (1995) aponta que o termo étnico, que frequentemente designa “outros” povos,
tem raízes etmológicas no termo etnicidade (ethnikos).

No mundo grego, o termo ethnos fazia referência aos povos bárbaros ou aos povos
gregos não organizados segundo o modelo da Cidade-Estado. Já o termo latino
etninicus designava, na tradição eclesiástica do século XIV, os pagãos em oposição
aos cristãos. O termo, portanto, designa em síntese todos aqueles que são
“diferentes de nós mesmos” e, na medida em que somos todos diferentes de
outras pessoas, “somos todos étnicos” (CAMPOS, 2015, p. 25)

Campos (2015) aponta ainda que foi na metade do século XX que o debate acerca da
etnicidade passou a ser desenvolvido com maior frequência, no seguinte contexto:

*…+ em meio a demandas dos diversos agrupamentos sociais que, por todo o
mundo, experimentavam na prática a insuficiência dos estigmas de pertencimento,
por um lado, e o totalitarismo identitário nacionalista, por outro. O chamado
“modelo americano” contribui de forma decisiva para introduzir no debate a noção
do “comunitarismo étnico”, indo na contramão da tradição nacional francesa, que
fundamentava sua democracia na ligação direta, não mediatizada por grupos, entre
cidadãos e o Estado. A novidade postulada por uma crescente gama de sociólogos
e antropólogos faz referência à emergência da pertença étnica como categoria
pertinente para a ação social e a crescente tendência de fazer derivar dela
lealdades e direitos coletivos. (CAMPOS, 2015, p. 25)

As discussões acerca do conceito de etnia são pertinentes à questão imigratória uma vez que,
além de estarem relacionadas a diversas formas de preconceito racial e xenofobia, também se
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relacionam com a questão à medida que o debate em torno da etnicidade envolve a problematização
da força dessas ligações, que poderiam sobrepujar a “lealdade” à nação. Campos (2015) aponta que,
após a segunda metade do século XX, o “modelo americano“ passa a ter maior relevância com seu
debate acerca do “comunitarismo étnico”, opondo-se à tradição nacional francesa, “que
fundamentava sua democracia na ligação direta, não mediatizada por grupos, entre o cidadão e o
Estado” (CAMPOS, 2015, p. 25). A novidade postulada por uma crescente gama de sociólogos e
antropólogos faz referência à emergência da pertença étnica como categoria pertinente para a ação
social e a crescente tendência de fazer derivar dela lealdades e direitos coletivos” (CAMPOS, 2015, P.
25). Observa-se, portanto, que o estudo acerca das relações imigratórias/sociais do Brasil póscolonial carece da reflexão acerca de fatores relacionados, além da etnia, aos conceitos de raça e
nação.
Campos (2015) realiza um levantamento de discussões fundamentais que envolvem o
conceito de nação, amparado em Hobsbawm (1990), Poutignat e Streiff-Fenart (2011) e Connor
(1978). Para o último, a nação seria “o grupo mais amplo ao qual as pessoas creem estar ligadas por
uma filiação ancestral, uma crença subjetiva em um parentesco fictício” (1978 apud CAMPOS, 2015,
p. 29). Sua correlação com a etnicidade estaria no fato de que a segunda seria “um estágio preliminar
da formação da consciência nacional” (1970 apud CAMPOS, 2015, p. 29). Hobsbawm (1990) afirma
que o conceito de nação é historicamente recente e que a diversidade constitui um entrave
classificatório, uma vez que “nenhum critério satisfatório pode ser achado para decidir quais das
muitas coletividades humanas deveriam ser rotuladas desse modo” (1990 apud Campos, 2015, p.
28). Poutignat e Streiff-Fenart (2011), por sua vez, entendem que as definições com base no critério
de pertença dependem dos “discursos de afirmação nacional” (2011 apud CAMPOS, 2015, p. 28). No
campo legal, a nacionalidade está fundamentalmente ligada à aquisição de direitos e deveres e de
amparo a um indivíduo ante um Estado.
A partir da pontuação de questões inerentes à nação e nacionalidade, ao se ter como escopo
a imigração, é importante a diferenciação do que é um indivíduo nacional e um não nacional
(imigrante não nacional ou estrangeiro) e as possíveis consequências desta distinção. Em uma
abordagem jurídica, o estrangeiro é aquele que não é nacional. O imigrante, por sua vez, possui um
caráter social, por ser um indivíduo que realiza um deslocamento. Por isto, é possível que uma
pessoa seja um imigrante, mas não estrangeiro (pessoas de outros países que se naturalizam no país
em que estão vivendo) e também é possível que não se realize um deslocamento territorial mas
ainda assim seja estrangeiro em sua própria terra (por exemplo, filhos de imigrantes que nascem na
França, mas mesmo assim preservam a nacionalidade materna/paterna) (CAMARGO, 2012).
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No Brasil, há a distinção do direito político entre nacionais e estrangeiros (com exceção dos
portugueses, que os gozam exatamente da mesma maneira que os nacionais): só têm direito ao voto
os imigrantes naturalizados (imigrantes que se naturalizam como brasileiros), o que não é o caso da
maioria deles (CAMARGO, 2012). Imigrantes, portanto, embora trabalhem, se relacionem e
contribuam para a riqueza social, cultural e econômica do país, estão privados do direito de escolha
de seus dirigentes. Mesmo os naturalizados não possuem o pleno gozo dos direitos políticos: são
vetados da assunção de determinados cargos, como presidente e vice-presidente (CAMARGO, 2012),
o que faz distinção entre brasileiros natos e naturalizados e denota certo olhar com desconfiança
para estes indivíduos.
Quanto aos direitos civis e sociais, imigrantes e estrangeiros os gozam, legalmente, da
mesma forma: têm direito ao livre trânsito no país, bem como usufruir serviços públicos como
escolas e do Sistema Único de Saúde (SUS) (CAMARGO, 2012). Apesar disso, como muitas vezes
apenas a determinação legal não é suficiente para que se cumpram determinadas normas, o
preconceito faz com que existam distinções no tratamento dispensado a estrangeiros e imigrantes,
principalmente de países com menor desenvolvimento econômico e com características fenotípicas
demarcadas. É o que exemplifica Camargo (2012) ao mencionar duas situações emblemáticas dessa
situação diferenciadora e excludente: a primeira foi o estudo realizado por Waldman (2010) quanto
ao acesso dos imigrantes bolivianas ao sistema de saúde público no Brasil. A pesquisadora constatou,
após entrevistas com 28 mulheres (acima de 18 e anos e independentemente de sua situação
migratória) acerca do serviço médico, que apesar de uma teoria em que nacionais e imigrantes
possuem os mesmos direitos sociais, o acesso a uma saúde de qualidade está ainda mais distante
para esses imigrantes. 72% das entrevistadas afirmaram haver diferenciação no tratamento em
relação aos brasileiros.
Da mesma forma, os direitos civis não parecem ser gozados da mesma maneira por
determinados grupos de imigrantes. Um exemplo pesquisado por Silva (2003) aponta o preconceito
em relação aos imigrantes bolivianos, que se reuniam em São Paulo, na Praça do Pari, para
realizarem manifestações e encontros culturais. Após um abaixo-assinado de moradores da região,
queixosos do barulho e “desorganização” no local, estes imigrantes passaram a ser proibidos de se
reunir no local. O preconceito fica ainda mais evidente ao se rememorar que, por anos, imigrantes
italianos em São Paulo se reinem no bairro Bixiga e realizam a tradicional festa Nossa Senhora
Achiropita, um dos nomes atribuídos à Maria, inscrito inicialmente em igreja na Calábria, Itália.

Tal fato vem colocar em xeque a tão propalada “cordialidade brasileira”, revelando
que a nossa capacidade de conviver com as diferenças culturais tem os seus limites,
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até porque no imaginário nacional a imigração parece continuar sendo coisa do
passado, permanecendo ainda a imagem idealizada do imigrante europeu
disciplinado, culto, de tez branca e bem-sucedido. Desta forma, alguns grupos de
imigrantes hispano-americanos e migrantes internos, digam-se nordestinos,
enfrentam dificuldades similares no processo de inserção na sociedade local, em
razão de sua condição social e de seus traços fenotípicos particulares. (SILVA, 2003,
p. 301 e 302)

A partir do levantamento prévio acerca da genealogia brasileira, é possível identificar-se com
facilidade a relação hereditária entre comportamentos contemporâneos e as práticas
declaradamente racistas do Brasil oitocentista. Sobre isto, Campos (2015), pontua que, no Brasil,
sobretudo após o século XIX, tomaram força ideias eugenistas, que sobrepunham uma raça à outra,
refletida no desejo de associar o país à características europeias, o que resultou no que alguns
estudiosos chamam de “laboratório racial”:

A sociedade brasileira do século XIX, em sua particularidade de ser ao mesmo
tempo independente e vivar à sombra da nobreza de origem portuguesa e
europeia, foi apontada por distintos autores da época como um “laboratório
racial”, na medida em que se negociava a identidade nacional a partir de desejos
de embranquecimento. Nesta negociação mesclavam-se questões apresentadas
pela integração nacional de uma sociedade pós-colonial e reivindicações étnicas
e/ou nacionalistas de distintas sociedades, principalmente dos diferentes
agrupamentos europeus, africanos e indígenas. (CAMPOS, 2015, p. 26)

A política de embranquecimento da população brasileira ganha força nos estudos do
antropólogo Jean Baptiste Lacerda, em sua publicação "sobre os mestiços do Brasil" (1911) para o
Primeiro Congresso Universal das raças que acontecera em Londres. Com ideiais eugenistas que
eram base do pensamento sociológico brasileiro do início do século XX, que são reflexo de uma
política abolicionista irresponsável, a população de ex-escravizados era tida como uma epidemia
social a ser extinta.

A população mista do Brasil deverá ter pois, no intervalo de um século, um aspecto
bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada
dia mais o elemento branco desta população, acabarão, depois de certo tempo, por
sufocar os elementos nos quais poderia persistir ainda alguns traços do negro.
(LACERDA, 1911)
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Apesar da rejeição atrelada aos imigrantes fenotipicamente associados a negros e indígenas
ser uma realidade ao longo de toda a história do país, cabe aos estudiosos de movimentos
(i)migratórios observar a particularidade de cada um, uma vez que a relação de cada grupo possui
características singulares, ainda que com muitos fatores em comum. Uma distinção entre o olhar
social voltado a indígenas e negros no Brasil oitocentista foi a romantização dos primeiros na
primeira fase do Romantismo Brasileiro, ainda nas primeiras décadas dos anos 1800. Tendo como
característica o nacionalismo extremado, o indígena era, constantemente, objeto de livros e poemas,
além de outros produtos artísticos.

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da
graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como
seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. *…+ A
graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos
da árvore e de lá chama por seu nome *…+ (ALENCAR, 1991, p. 7)

Embora a fase literária romântica não tenha aniquilado o preconceito contra este grupo,
estes fatores são importantes para pesquisadores do tema, uma vez que vão entalhando e
caracterizando a forma de construção da relação entre os grupos. As discussões acerca de questões
imigratórias nos levam, portanto à discussão do conceito de raça. Para Weber (1999), o que distingue
a pertença racial da pertença étnica é que a primeira seria fundada na comunidade de origem,
enquanto a segunda seria fundada na crença subjetiva na comunidade de origem.
O exercício de analisar as diferentes maneiras da assimilação da cidadania pela sociedade
brasileira é necessário para entender a trajetória da luta pela direitos sociais, políticos e civis
enfrentada pelos movimentos negros no país, que se inicia na conjuntura de Brasil Colônia, quando
exploração forçada da mão de obra negra se entremeou em todas lacunas da sociedade. José Murilo
de Carvalho (2001, p. 26) reforça dizendo que "A escravidão penetrava em todas as classes, em todos
os lugares, em todos os desvãos da sociedade: a sociedade colonial era escravista de alto abaixo".
Mais de um século pós contexto de Brasil escravagista é possível observar a desigualdade
racial presente na tessitura social, sendo, entretanto, mascarada pela camada da igualdade racial
existente em alguns recortes sociais.No século XX, os discursos que pautavam as perspectivas sociais
no Brasil insistiram na tentativa de não abordar as discussões que colocavam as questões de raça em
pauta, atitude que não gerou mudança alguma nas relações sociais e, menos ainda, impactaram a
diminuição do racismo que se encontrava encoberto.
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As raças foram, pelo menos até recentemente, no período que vai dos anos 1930
aos anos 1970, abolidas do discurso erudito e popular (sancionadas, inclusive, por
interdições, rituais e etiqueta bastante sofisticada), mas, ao mesmo tempo,
cresceram as desigualdades e as queixas de discriminação atribuídas à cor. Essas
vozes eram abafadas. (GUIMARÃES, 2012, p. 51).

O mito da democracia racial é um ideal brasileiro que emerge em meio à uma configuração
de negação à sociedade segregacionista racialmente que, ainda nos dias atuais, serve de estímulo o
preconceito impulsionado pela cor da pele. As organizações antirracistas, como o MNU (Movimento
Negro Unificado) procuram, a partir das perspectivas de luta, cotidianas e também científicas
desconstruir a percepção formada a partir do reconhecimento da democracia racial como verdade,
demonstrando que o racismo persiste em todos os âmbitos sociais, encoberto pela presunçosa
cordialidade das relações raciais.

A ideia de que o Brasil era uma sociedade sem "linha de cor", ou seja, uma
sociedade sem barreiras legais que impedissem a ascensão social de pessoas de cor
a cargos oficiais ou a posições de riqueza ou prestígio, era já uma ideia bastante
difundida no mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, bem antes
do nascimento da sociologia. Tal ideia, no Brasil moderno, deu lugar à construção
mítica de uma sociedade sem preconceitos e discriminações raciais. (GUIMARÃES,
2012, p. 142)

Desta forma, é importante reconhecer o Brasil como um país em que o racismo
existe de maneira latente, para assim poder vislumbrar a necessidade da discussão acerca da
inclusão étnico-racial como uma possibilidade de erradicar as percepções que marginalizam e
subjugam a população que apresenta marcas raciais subalternizadas pelo processo colonizador e de
dominação hegemônica europeia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do levantamento bibliográfico que embasou a pesquisa referida
neste artigo, o contemporâneo discurso telejornalístico acerca da imigração venezuelana demandou
a inserção em distintas áreas do conhecimento. Foi imprescindível o resgate histórico da tentativa de
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implantação da cultura europeia no Brasil, bem como políticas de branqueamento da população,
assim como o debate de conceitos como etnia e etnicidade, bem como sua relação com conceitos
como nação e raça. A inserção da literatura também foi coerente por munir de mais informações
acerca da sociedade brasileira e suas relações étnico-raciais. O debate legal acerca de direitos dos
nacionais e não nacionais também foi necessário para se problematizar os direitos dos imigrantes no
país, bem como seus entraves jurídicos e simbólicos, identificados nas práticas discursivas, escopo da
Comunicação Social.
Apesar da contemporaneidade de estudos acerca de movimentos imigratórios ocorridos nos
últimos anos, como no caso da pesquisa que deu origem às reflexões contidas neste artigo – a
intensificação da corrente venezuelana no Brasil em meados de 2018 – o desenvolvimento teórico
adotado demonstrou que o estudo do material não deve restringir-se a uma contemporaneidade
analítica nem tampouco teórica, tendo em vista que relações contemporâneas são fruto de
construções e negociações históricas. Da mesma maneira, pesquisas inseridas no campo da
Comunicação Social, como a abordada no presente artigo, carecem de um levantamento
bibliográfico interdisciplinar a fim de se identificar a maneira como que se cunharam e
desenvolveram, assim como porque se desenvolveram determinadas relações, e, como resultado,
identificar-se características e o porquê de práticas discursivas atuais. Apenas desta forma é possível
conferir-se ao trabalho uma coerência e rigidez metodológica – que, no caso da análise do discurso, é
imprescindível uma profundidade de conhecimento acerca do fenômeno estudado – que lhe confere
o caráter científico.
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DESINFORMAÇÃO, PÓS-VERDADE E FAKE NEWS SOB UMA PERSPECTIVA DE PODER
Larissa Machado Vieira15
Douglas Farias Cordeiro16

RESUMO
A alarmante quantidade de conteúdos deliberadamente enganosos, que na atualidade têm sido
vertiginosamente disseminados nas mídias digitais, torna visível a amplitude que o fenômeno da
desinformação tem tomado. Perante este cenário, uma série de estudos têm sido desenvolvidos com
o propósito de compreender as motivações e os impactos relacionados, sob as mais variadas
vertentes e aspectos. Nesse sentido, uma possível reflexão a ser feita gira em torno das relações
entre a desinformação, a circulação de notícias falsas e do conceito de poder, tendo em vista a
influência desses conteúdos em diversos processos sócio-históricos contemporâneos. Diante disso,
este artigo tem como objetivo realizar um estudo reflexivo sobre o poder da desinformação que
grassa na atualidade, considerando os aspectos históricos mais recentes que fizeram emergir a
crescente disseminação de fake news, analisando também a importância do fortalecimento da
racionalidade no processo de tomada de decisões perante cenários de pós-verdade. Para isto,
realizou-se uma revisão bibliográfica em torno de autores que tratam das temáticas envolvidas na
pesquisa, levando-se em conta suas relevantes contribuições quanto aos assuntos apresentados.
Foram expostas, de igual maneira, as relações entre os conceitos trabalhados ao longo do artigo,
concluindo-se, a partir disso, que existem interações profundas entre os temas discutidos e que
podem contribuir sobremaneira para a compreensão do problema da desinformação.
Palavras-chave: Desinformação;Fakenews;Pós-verdade; Poder; Racionalidade; Redes.

1 INTRODUÇÃO
Alastra-se, na atualidade, um fenômeno denominado desinformação, que merece
atenção e análise quanto às suas causas e efeitos, os quais, estes últimos, têm se mostrado,
de certo modo, incontroláveis. As pesquisas em torno do tema emergem paulatinamente
nas academias de todo o mundo, despertando a curiosidade e a preocupação de vários
estudiosos, em especial, no campo da Comunicação.
Diante dessa problemática, é importante salientar que um de seus terrenos férteis
são as redes sociais virtuais, que constituem um tipo de relação interpessoal que possui
certa flexibilidade e dinâmicas próprias, e, não obstante ser um conceito relativamente
antigo nas ciências humanas, “a ideia de rede ganhou mais força quando a tecnologia
auxiliou a construção de redes sociais conectadas pela Internet, definidas pela interação via
mídias digitais” (MARTINO, 2014, p. 55). É nesta circunstância que a desinformação vem se
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alastrando exponencialmente, em um processo acelerado pela velocidade vertiginosa de
compartilhamento de conteúdo nas redes sociais

[...] que conectam usuários que pensam da mesma forma e os abastecem com
notícias personalizadas que reforçam suas ideias preconcebidas, permitindo que
eles vivam em bolhas, ambientes cada vez mais fechados e sem comunicação com
o exterior (KAKUTANI, 2018, p. 16 e 17).

Perante este panorama de desinformação, observa-se a emergência de um cenário
de pós-verdade, palavra do ano de 2016 eleita pelo Oxford Léxico, que se remete a
circunstâncias onde os fatos objetivos exercem menos influência sobre o imaginário dos
indivíduos do que as emoções que esses fatos causam. É o domínio do visceral sobre o
racional, do enganosamente simples sobre a complexidade que as situações apresentam
(D’ANCONA, 2018).
Um dos produtos da pós-verdade são as fakenews, que constituem “uma variedade
de desinformações que podem variar entre a correta utilização de dados manipulados, a
utilização errada de dados verdadeiros, a incorreta utilização de dados falsos e outras
combinações possíveis” (FERRARI, 2018, p. 29). As fakenews se propagam mundialmente e
trazem à tona uma problemática alarmante: o declínio da importância da verdade
(KAKUTANI, 2018).
As nuances dos processos de desinformação, pós-verdade e fake news podem ser
pensadas numa perspectiva de poder, na medida em que exercem uma influência notável
dentre os usuários das redes sociais virtuais e circulam velozmente na chamada sociedade
em rede, que se apresenta como:
[...] uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de
comunicação e informação fundamentadas na microelectrónica e em redes digitais
de computadores que geram, processam e distribuem informação a partir de
conhecimento acumulado nos nós dessas redes (CASTELLS, 2005, p. 20).

As pesquisas comumente feitas acerca do tema poder definem limites que
contextualizam certos processos sócio-históricos e as próprias noções de Estado,
territorialidade e sociedade. A concepção de poder pensada por Castells (2013) no âmbito
da sociedade em rede, entretanto, não se limita às noções territoriais de um Estado, onde
nota-se que o autor amplia suas análises ao cunhar o termo “redes de poder socioespacial”,
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que são marcadas pela ausência de limites físicos em que o caráter relacional do poder
também é exercido.
Nesse enquadramento, observa-se que a desinformação circulante nas redes é
composta por discursos poderosamente influentes, que intentam produzir uma realidade
falseada pela obscuridade das informações, na medida em que são intencionalmente
enganadores e podem definir os rumos até mesmo de processos eleitorais, como será visto
na seção 4 desteartigo.
É neste panorama que, no presente artigo, foi realizada a análise da interação de
conceitos como redes, poder e desinformação, visando compreender melhor o preocupante
problema da disseminação de desinformação e o poder que ela exerce sobre determinados
indivíduos, que a ratificam ou rejeitam, completa ou parcialmente, a depender de suas
crenças pré-existentes. Esta pesquisa foi baseada em uma revisão bibliográfica, a fim de
tecer uma linha de raciocínio que possa contribuir para a reflexão em torno de temáticas tão
atuais quanto pertinentes.
2 PODER
A conceitualização apresentada por Weber (1991), pode ser considerada, de acordo
com Silveira (2000), como uma das mais difundidas e aceitas, tratando o poder enquanto
uma possibilidade de imposição sobre o outro. De certa maneira, essa abordagem pode ser
compreendida sob um aspecto de que um indivíduo, de forma isolada, ou mesmo um grupo
de pessoas, pode exercer influência, poder, para obter sucesso com relação aos seus
objetivos, os quais, normalmente, estão relacionados à questões de vantagens financeiras,
sociais, políticas ou religiosas, ou ainda, em situações em que se almeja o próprio exercício
do poder em si, enquanto uma expressão psíquica de satisfação (FIORELLI; MANGINI, 2009).

Relações de poder tendem a ser naturalizadas. Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.)
fundamenta sua argumentação nas “leis da natureza”. Assim, uns nascem para
obedecer e outros para comandar; uns para trabalhar e outros para governar; uns
para senhores e outros para escravos. “Pertence ao desígnio da natureza”, afirma
Aristóteles (2002, p. 2), “que comande quem pode, por sua inteligência, tudo
prover e, pelo contrário, que obedeça quem não possa contribuir para a
prosperidade comum a não ser pelo trabalho de seu corpo. Essa partilha é salutar
para o senhor e para o escravo. (SILVA, 2018, p. 36).
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Sob um ponto de vista da filosofia, conforme visto em Silva (2018), o termo poder se
configura no meio social como a capacidade de se alcançar algo, quer seja por meio de
influência, controle, ou mesmo através de direito adquirido. Essa capacidade está associada
tanto a um indivíduo como a uma instituição, e remete a uma manifestação que busca
promover ou mobilizar forças, podendo ser esta ação de forma deliberada (BLACKBURN,
1997). Seguindo para um viés mais voltado para o aspecto sociológico, o poder pode ser
visto enquanto um fenômeno social, em que o indivíduo passa a explorar das possibilidades
de interações e relações interpessoais como uma ferramenta para alcançar suas metas
(MARTINS, 2003).
Neste contexto, Silveira (2000) destaca a existência de uma causalidade entre a
necessidade de existência de um objetivo, atrelado às capacidades e qualidades existentes
para produzir efeitos e alcançar objetivos que não estariam disponíveis de forma
espontânea. Além disso, o autor ainda pontua que a compreensão acerca dos objetivos que
permeiam o poder representam um considerável desafio, uma vez que associado a isto
existem uma série de questões de cunho psicológico, que passam pela dissimulação,
manipulação e interpretação.

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só
funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de
alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se
exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam mas estão sempre
em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou
consentido do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o
poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles. Não se trata de conceber o
indivíduo como uma espécie de núcleo elementar, átomo primitivo, matéria
múltipla e inerte que o poder golpearia e sobre o qual se aplicaria, submetendo os
indivíduos ou estraçalhando-os. Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo,
gestos, discursos e desejos sejam identificados e constituídos enquanto indivíduos
é um dos primeiros efeitos de poder. Ou seja, o indivíduo não é o outro do poder:
é um de seus primeiros efeitos. O indivíduo é um efeito do poder e
simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser um efeito, é seu centro de
transmissão. O poder passa através do indivíduo que ele constituiu. (FOUCAULT,
1979, p. 183-184).

Outro viés de interpretação sobre poder pressupõe o meio pelo qual é manifestado,
conforme apresentado por Bobbio et al. (1998), onde se destacam três tipos principais de
poder, aquele baseado nas capacidades cognitivas e de conhecimento, denominado como
poder ideológico, aquele que se ampara nas riquezas, descrito como poder econômico, e por
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fim, o poder que se baseia na força, denominado de poder político. Neste contexto, Silveira
(2000) aponta que a compreensão pelas diferenças entre os controladores do poder e os
indivíduos que se encontram submetidos a isso se destrincham por meio da personalidade,
da propriedade e da organização.
De acordo com Hutz et al. (1998), a personalidade está relacionada algumas
características essenciais, a ansiedade, a estabilidade emocional, e o afeto, seja este de
manifestação positiva ou negativa. Jung (2011) afirma que a personalidade representa a
expressão de totalidade do indivíduo, que estabelece sua individualização em termos de
visão e manifestação quanto aos acontecimentos e ao meio que o cerca. Por outro lado, a
propriedade surge como um direito do indivíduo, considerando o constitucionalismo
moderno, onde se há uma garantia de subsistência e de liberdade (COMPARATO, 1997). A
propriedade, neste panorama, embora vá no sentido de contraposição do poder, uma vez
que promove, sob certos aspectos, a liberdade, também surge enquanto um insumo de
combustão para o exercício do poder. Por fim, a política trata do ato ou efeito de governar,
estando relacionado a tudo o que remete ao público, civil e urbano. De acordo com Lima
(2006), há uma configuração do exercício de poder entre soberano e súditos, assim como
governantes e governados, estando, desta forma, relacionada aos mais diversos aspectos e
hierarquias, a qual, pelas suas próprias características, acaba por conferir uma posição
privilegiada com relação aos demais indivíduos.
Em Russel (1979), é defendido que o poder está baseado em manifestações de força,
castigos e recompensas. Nesta abordagem, o poder é visto como um mecanismo para o
desenvolvimento de hábitos e de uma cultura naqueles que estão submissos à sua ação,
onde há uma configuração clara das influências sobre opiniões e decisões. Diante disso, é
fundamental levar em conta a descrição apresentada por Rousseau (1999), que vislumbra a
submissão ao poder como uma reposta necessária ou de prudência, o que se relaciona, por
sua vez, conforme observado por Silveira (2000), como um meio para a geração do direito, e
consequentemente, uma resposta para a limitação do poder.

A força (Gewalt) é mais coercitiva e imediata que o poder (Macht). Se
dispuser de mais tempo, a força tende a se transformar em poder, mas o
poder assim instituído jamais deixa de recorrer à força, sobretudo em
momentos críticos, nos quais se trata de decidir e de garantir o
cumprimento de decisões. “O poder”, diz Canetti, “é mais universal e mais
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amplo: contém muito mais, e j á não é tão dinâmico. É mais cerimonioso e
possui até um certo grau de paciência”. Poder associa-se à capacidade, não
a atos imediatos de fazer. É por isso que alguém pode estar livre da força de
outro e ao mesmo tempo submeter-se a este poder.” (NOGUEIRA, 2008, p.
14).

Silveira (2000) ainda destaca que o surgimento de manifestações contrárias ao
exercício do poder é algo esperado dentro de uma sociedade, seja através da contestação
por meio da argumentação, onde se considera tal exercício como algo inconstitucional,
ilegítimo ou impróprio, como é o caso das manifestações populares que ocorrem no Brasil
no âmbito da contestação dos governos presidenciais. Outra perspectiva são as
movimentações que seguem no fluxo de criação de núcleos que tem como essência a
contraposição ao poder, seja no que trata das disputas sociais, políticas, regulamentares ou
militares.
É interessante observar, conforme discutido por Galbraith (1986), que as
manifestações de contraposição de poder possuem, em grande parte de seus casos, uma
simetria inerte, onde se tem que, junto ao poder que está associado à personalidade, uma
oposição também proveniente da própria personalidade; no que se refere ao poder político,
há de igual maneira um movimento que se baseia em política; e no que trata do poder
atrelado à propriedade, o autor considera que a propriedade em si passa a ser uma oposição
ao exercício do poder.
Historicamente, o poder tem sido objetivo utilizado para o desenvolvimento de
diversas sociedades e culturas, explorado tanto em aspectos econômicos quanto em
questões políticas. Em Silveira (2000), isso é compreendido como uma necessidade de o
Estado ocupar-se de ações e decisões que não poderiam estar sob a responsabilidade direta
e exclusiva da população, de tal modo que se passa a delegar poder a grupos ou indivíduos
específicos. Junto a isso, o poder também se deflagra através de outros meios, como é o
caso dos ambientes virtuais, principalmente no que se refere ao considerável avanço nas
tecnologias de processamento de dados e geração de informação, e nas possibilidades
alcançadas através do desenvolvimento da Internet. Neste ponto, apresenta-se um desafio
com relação ao poder, conforme explorado nos parágrafos anteriores. Maloff (1996)
descreve isso como um cenário de grande complexidade, uma vez que, neste ponto, o
indivíduo em exercício do poder necessita lidar com um ambiente distinto, onde o consumo,

100

os métodos de comunicação e o fluxo informacional acaba por impactar na forma com que
os governados se manifestam perante o poder.
A incapacidade de distinguir uma esfera da outra, a concentração de todas
as energias em apenas uma das esferas é própria do fanático (e somente
em casos raros, do gênio). Ao contrário disto, a vida das pessoas comuns
desenvolve-se, na maior parte dos casos, em espaços diversos, que estão
fora do espaço ocupado pela política e que a política consegue tocar mas
jamais recobrir plenamente, e quando os recobre é porque o indivíduo
tornou-se a engrenagem de uma máquina da qual não se sabe bem quem é
o condutor nem para onde a está conduzindo. (BOBBIO, 1986, p. 77).

Diante desse cenário, as perspectivas de poder em uma sociedade em rede acabam
por demandar análises e estudos específicos, orientados a aspectos que são característicos
deste ambiente, assim como as relações que existem com referência a outras esferas. Junto
a isso, é possível se observar o poder sendo objeto ou ferramenta por parte de indivíduos
conectados às redes, onde, de tal forma, surge ainda o fenômeno da desinformação, o qual
será explorado ao longo das próximas seções.
3 PERSPECTIVAS DE PODER NA SOCIEDADE EM REDE
As novas tecnologias de informação e comunicação são instrumentos importantes
que promovem agregação social, vínculos comunicacionais e uma série de recombinações de
informações (LEMOS, 2009), permitindo que inúmeros conteúdos sejam compartilhados
com os usuários dessas ferramentas. Nesse âmbito, observa-se que poucas invenções
afetaram tanto uma geração quanto o acesso à Internet (SERRANO, 2013).
Na atualidade, qualquer indivíduo que possua um dispositivo móvel conectado à
Internet pode produzir conteúdos de formatos variados e disseminá-los no ciberespaço. Este
fenômeno tem como inovação o fato de que o receptor não se comporta apenas como um
ator passivo diante da circulação de informações, cenário observado antes do advento da
Web 2.0: agora, ele é um partícipe ativo dessa prática sociocomunicacional (LEMOS, 2009),
advinda da evolução da tecnologia eletrônico-digital, que gerou uma ebulição nas
possibilidades de informar-se, tendo em vista esse caráter de flutuação de papéis, que
perpassam entre as funções de produtor e receptor.
Nesse contexto, é importante compreender como esses fluxos se constroem, o que
remete ao conceito de rede, que segundo Castells (2013) é uma gama de nós interligados
onde cada um destes tem uma importância maior ou menor na tessitura dessa estrutura (os
mais importantes são chamados de centros), a depender do objetivo que a rede possui.
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Essas redes formam fluxos informativos e ampliam possibilidades comunicativas, trazendo a
ideia de uma sociedade em rede, na medida em que
[...] a comunicação em rede transcende fronteiras, a sociedade em rede é
global, é baseada em redes globais. Então, a sua lógica chega a países de
todo o planeta e difunde-se através do poder integrado nas redes globais
de capital, bens, serviços, comunicação, informação, ciência e tecnologia
(CASTELLS, 2005, p. 18).

A sociedade em rede gera alterações nas formas de sociabilidade, visto que as
interações face a face não são excluídas, mas sim, se fortalecem, pois os participantes das
redes virtuais possuem mais contatos, têm mais acesso a possibilidades informativas e são
politicamente mais ativos (CASTELLS, 2005). Assim, as redes fomentam novas formas de
relacionamento entre os usuários (CANCLINI, 2008), na medida em que criam novas
ambiências de interação, promovem “a criação de vínculos sociais locais, comunitários e
mesmo planetários. O princípio de emissão está acoplado assim ao princípio de conexão
generalizada de troca de informação” (LEMOS, 2009, p. 40-41).
Nessa conjuntura, é importante compreender como essas relações interpessoais se
estabelecem no ambiente das redes, e, para tanto, não se pode prescindir do conceito de
poder, que está imiscuído nos diversos tipos de interações sociais. Assim, poder é
[...] a capacidade relacional que permite ao actor social influenciar de forma
assimétrica as decisões de outro(s) actor(es) social(ais) no sentido do
favorecimento da vontade, interesses e valores do actor com poder. O
poder é exercido por meios de coerção (ou da possibilidade de os ter) e/ou
pela construção de significados base dos discursos através dos quais os
actores sociais guiam sua acção (CASTELLS, 2013, p. 41).

É de suma importância compreender também a capacidade relacional do poder, já
que não é possível que ele exista onde não haja relações. Logo, o poder não é um atributo
em si mesmo, e diante dele sempre haverá a possibilidade de resistência proveniente de
uma das partes. A efetividade de sua ação depende muito da construção de significados
compartilhados entre os que se relacionam, e quanto mais fortemente esses vínculos de
sentido se instalam, menos é necessário recorrer à coerção pela violência, que é um tipo de
poder de grande eficácia.
A maioria das análises sobre poder tem como pressuposto o estabelecimento de uma
ordem social constituída pelo Estado e por uma delimitação espacial da sociedade
(CASTELLS, 2013). Entretanto, essas relações, na atualidade, não se circunscrevem apenas a
um território de ação específico. Ao se pensar em poder no âmbito da sociedade em rede, é
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preciso observar que a noção territorial de sociedade é ressignificada, pois as redes não são
fechadas, não possuem limites precisos e apresentam movimentos de expansão e contração,
que “dependem da compatibilidade ou competência entre os interesses e os valores
programados em cada rede e os interesses e valores programados nas redes com que
entram em contacto no seu movimento de expansão” (CASTELLS, 2013, p. 51-52).
É neste cenário da sociedade em rede, onde há compartilhamento, produção de
sinergias, circulação e distribuição de conteúdos de forma multimodal (LEMOS, 2009) que se
observa o poder de determinados discursos, muitos deles intencionalmente enganosos, os
quais são denominados desinformação (D’ANCONA, 2018).
É importante refletir em que medida esses conteúdos falsos influenciam na
mentalidade dos indivíduos que estão suscetíveis a eles, e, nesta ótica, Castells (2013)
apresenta uma análise que revela o poder da desinformação na ratificação das crenças préexistentes dos sujeitos que a consomem. Entretanto, é necessário, primeiramente,
compreender algumas nuances das estruturas neuronais humanas.
As emoções e os sentimentos têm um papel fundamental na edificação das relações
sociais e na percepção que o indivíduo constrói sobre o mundo (CASTELLS, 2013). Existe,
neste âmbito, uma importante diferença a ser destacada entre emoções e sentimentos.
Emoções são mudanças no cérebro e no organismo derivadas da percepção e assimilação de
determinado conteúdo. Elas estão radicadas no cérebro, derivam dos processos evolutivos e
adaptativos do organismo humano. Já os sentimentos são “a percepção de um determinado
estado do corpo em conjunto com a percepção de um determinado modo de pensar e de
pensamentos sobre determinados temas” (CASTELLS apud DAMÁSIO, 2003, p. 86). Nesse
sentido, existem seis emoções básicas adquiridas pela humanidade ao longo de seu
desenvolvimento: medo, nojo, surpresa, tristeza, alegria e ira.
Os conteúdos em forma de textos, vídeos e imagens que os indivíduos assimilam são
apreendidos pela mente e seguem uma lógica de processamento, que envolvem fatores
internos do próprio corpo e fatores externos, despertando, muitas vezes, uma série de
emoções (CASTELLS, 2013). Assim, as impressões que esses conteúdos causam vão
formando redes neuronais, redes de associação de imagens, que irão construir padrões,
crenças, sentimentos e emoções no complexo humano, apresentando uma complexa teia
que são “redes ligadas a um mundo de redes” (CASTELLS, 2013, p. 199). Estes circuitos
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neuronais irão interagir com as teias já constituídas socialmente, e, nesse sentido, a
realidade, para determinado indivíduo, será construída a partir de suas reações perante os
acontecimentos reais.
O consumo de conteúdo desinformativo como as fakenews provoca, diversas vezes, a
emergência de certas reações características do cenário da pós-verdade, onde emoções
como entusiasmo e medo direcionaram muitos sujeitos a terem uma visão romântica de
processos políticos e sociais demasiadamente complexos.
4 DESINFORMAÇÃO, REDES E RACIONALIDADE NAS TOMADAS DE DECISÃO
Atualmente, a qualidade das estruturas democráticas de uma sociedade “pode ser
avaliada em função da vitalidade e da própria diversidade do sistema informativo”
(CABALLERO, 2012, p. 39). Nesse sentido, o acesso à Internet ampliou as possibilidades de
participação cidadã (RAMONET, 2013), entretanto, essa participação oportuniza que vários
conteúdos maliciosos sejam disseminados nas diversas ambiências sociais, especialmente,
nas redes sociais virtuais.
O fenômeno da desinformação é evidente nos dias que correm. Entretanto, não tem
sua origem na atualidade, visto que remonta aos processos aparentemente informativos,
porém, deliberadamente enganosos, travados nos campos de guerra visando ludibriar o
adversário, não ficando circunscrito, entretanto, a este momento histórico, uma vez que
acabou por gerar repercussões importantes nos meios de comunicação, aparelhos estatais e
privados (BRISOLA; BEZERRA, 2018).
O panorama histórico em que se apresentam os problemas da desinformação, mais
recentemente, aponta dois marcos importantes: o primeiro, as eleições norte-americanas de
2016, que elegeram Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, e, num segundo
momento, o processo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia, o Brexit, movimento
carregado de informações inverídicas que apelavam para uma “simplicidade e ressonância
emocional: uma narrativa que dava significado visceral a uma decisão que talvez parecesse
técnica e abstrata” (D’ANCONA, 2018, p. 27).
A eleição do presidente Trump e as informações falsas relacionadas ao Brexit não são
a causa, mas uma consequência preocupante do valor declinante da verdade, onde fatos
comprovadamente verazes são obscurecidos por expressões como “fatos alternativos”,
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constituindo, assim, um cenário de pós-verdade (D’ANCONA, 2018), que possui como um
dos seus principais produtos as fake news.
Quanto às fake news, muitos indivíduos que as consomem sequer suspeitam que são
conteúdos falsos e enganosos, visto que elas imitam a diagramação de uma fonte noticiosa
legítima (JORGE, 2017), aumentando no indivíduo a confiança quanto à sua possível
veracidade.
Nessa conjuntura, o alto nível de desinformação acabou por influenciar os resultados
dos processos políticos analisados por D’Ancona (2018), e, quanto a isto, apresenta-se o
seguinte quadro:
Donald Trump depreciou a suposição de que o líder do mundo livre deve ter
ao menos uma familiaridade oblíqua com a verdade: de acordo com o site
PolitiFact, que checa informações e é ganhador do Prêmio Pulitzer, 69% das
declarações de Trump são “predominantemente falsas”, “falsas” ou
“mentirosas”. No Reino Unido, a campanha a favor da saída da União
Europeia triunfou com slogans que eram comprovadamente não
verdadeiros ou enganosos, mas também comprovadamente ressonantes
(D’ANCONA, 2018, p. 20).

Diante disso, é importante salientar que falácias políticas, muito comuns em
contextos eleitorais, não são a novidade que apresenta o processo de pós-verdade. O fator
emergente não é a desonestidade dos políticos, mas a resposta do público a esse estado de
desinformação (D’ANCONA, 2018).
Segundo Castells (2013), em um cenário de tomada de decisão, seja ela política ou
não, as emoções atuarão em duas frentes distintas. Em uma primeira instância, elas ativam
experiências relacionadas ao tema da decisão, e, posteriormente, impulsionam o sujeito a
decidir de acordo com o que ele sente. Por isso, frequentemente, percebe-se que os
indivíduos buscam informações que corroborem suas crenças pré-existentes para
justificarem suas tomadas de decisão.
No contexto de decisão política, as emoções atuarão, basicamente, em dois
momentos: quando as circunstâncias do processo são conhecidas, momento em que o
sujeito já tem laços de lealdade estabelecidos com partidos, figuras políticas e líderes; e
quando as circunstâncias não são conhecidas, pois o indivíduo terá que analisar os partidos e
líderes para escolher o que mais aprouver em relação às suas crenças pessoais (CASTELLS,
2013). Diante disso, o fenômeno da desinformação, gerando cenários de pós-verdade, incita
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um movimento de desconfiança dos sujeitos perante toda e qualquer instituição, processo
político e até mesmo um negacionismo científico, já que “a prática da política é percebida
como um jogo de soma zero, em vez de uma disputa entre ideias. A ciência é tratada com
suspeição e, às vezes, franco desprezo” (D’ANCONA, 2018, p. 19).
Para que este quadro de desinformação seja amenizado, é importante fortalecer a
confiança dos indivíduos nas estruturas democráticas, e para tal, são necessárias “não
apenas estruturas comunicacionais eficientes, ou instituições propícias à participação, mas
também devem estar presentes a motivação correta, o interesse e a disponibilidade dos
próprios cidadãos para engajar-se em debates” (MAIA, 2008, p. 278).
Se existe a prevalência de crenças em teorias conspiracionistas acerca das estruturas
sociais, há, a partir de então, um abalo na base de qualquer relacionamento humano, desde
os mais simples até os socialmente complexos, que não podem prescindir de determinado
nível de confiança para existirem com certo grau de sucesso, visto que a esta confiança
configura um mecanismo fundamental para a sobrevivência humana (D’ANCONA, 2018).
Nesse sentido, Maia (2008), apresenta uma perspectiva habermasiana de esfera
pública, que pode ser útil ao se pensar em processos de deliberação mais racionais, os quais
são extremamente importantes no controle dos efeitos da desinformação. Assim,

Esfera pública é caracterizada como o locus da argumentação, os espaços
nos quais as pessoas discutem questões de interesse comum, apresentam
suas inquietações e formam opiniões. [...] Na definição contemporânea de
Habermas, a esfera pública, como locus de discussão, está associada tanto
às interações simples que ocorrem nas arenas conversacionais da vida
cotidiana quanto aos fóruns mais ou menos organizados da sociedade civil
(MAIA, 2008, p. 280-281).

Nesse contexto, a Internet não pode ser entendida como esfera pública em si mesma
(MAIA, 2008), já que as possibilidades dialógicas promovidas por ela não são plenas devido
ao problema de acesso e analfabetismo tecnológico, o que promove, consequentemente, a
exclusão de certos grupos do debate, não configurando uma condição ideal de
universalidade do discurso. Ainda assim, o suporte tecnológico que a Internet oferece pode
facilitar, de maneira peculiar, as condições da comunicação, sempre atentando para os
procedimentos da comunicação democrática, podendo atenuar as decorrências nocivas da
desinformação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perante o objetivo primordial deste artigo, qual seja, realizar um estudo reflexivo
através de levantamento bibliográfico relevante em torno de temas como desinformação,
pós-verdade, fake news, poder e racionalidade, conclui-se que existem relações possíveis e
plausíveis entre os temas destacados, conforme exposto ao longo da pesquisa, sendo estas
relações de fundamental importância para promover uma melhor compreensão do
fenômeno que emerge vertiginosamente na atualidade, o da desinformação.
No atual contexto da pós-verdade, muitos indivíduos rejeitam processos racionais de
checagem de informações e se apegam às suas crenças, tentando legitimá-las a qualquer
custo. As redes sociais virtuais têm se mostrado um espaço onde uma gama de
desinformação e fake news circulam freneticamente.
Nesse sentido, a ideia de uma possível horizontalidade nas relações estabelecidas nas
redes sociais virtuais deve ser questionada (MORETZSOHN, 2017), já que são espaços que
refletem interações sociais pré-existentes e, nestas últimas, já existem tensões que apenas
são transferidas para o mundo virtual, mantendo-se, assim, as características assimétricas
oriundas das relações de poder.
A tentativa de recriação de uma realidade, falseada por processos desinformativos,
tem como um de seus elementos os processos cognitivos de tomada de decisão (CASTELLS,
2013). Quando fatores externos entram em conflito com emoções profundas já
estabelecidas no indivíduo, a tendência é que ele acredite cada vez mais naquilo que quer
crer, dispensando evidências sólidas em torno do tema em questão.
Entretanto, o recuo quanto à necessidade de racionalidade perante processos
políticos e até mesmo a negação do valor da ciência são fatores extremamente maléficos
para as estruturas democráticas, na medida em que influem em questões politicamente
importantes e até mesmo na saúde pública, quando se observa, por exemplo, a atuação de
inúmeros grupos antivacina, que vivem numa histeria progressiva quanto aos processos de
imunização (D’ANCONA, 2018), independente das evidências científicas que demonstrem
sua eficácia.
Nesse sentido, a Internet, ainda que seja um amplo espaço de disseminação de
desinformação, pode se apresentar como uma importante “arena conversacional, na qual o
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espaço se desdobra e novas conversações e discussões políticas podem seguir seu curso”
(MAIA, 2008, p. 283).
As novas tecnologias de comunicação e informação são agregadores sociais,
promovendo vínculos comunicacionais (LEMOS, 2009) e fomentando as oportunidades de
debate em torno de questões socialmente importantes. Nesse sentido, esses debates são
imprescindíveis para a vida social, na medida em que o esforço para se estabelecer
processos comunicacionais mais racionais pode diminuir as consequências funestas da
desinformação. A racionalidade e a livre confrontação de ideias no espaço público são
elementos indispensáveis para alcançar o bem comum entre indivíduos tão plurais
(CASTELLS, 2013).
Ainda que o cenário da pós-verdade mostre um alto nível de abstenção da razão em
detrimento da emoção, e que seja necessária uma certa diligência dos indivíduos no
fortalecimento de processos racionais de tomadas de decisão, não se pode olvidar que essas
tomadas de decisão são influenciadas por fatores cognitivos e emocionais, não sendo
possível ignorar a grande ascendência destes últimos sobre os sujeitos. Logo, é imperioso
encontrar um equilíbrio ao reconhecer os limites que a racionalidade terá nas deliberações
políticas, entendendo que os líderes trabalham com jogos de poder numa dinâmica
multinível (CASTELLS, 2013).
Este esforço na busca do equilíbrio entre processos racionais e emoções certamente
não resolverá todos os problemas que a desinformação apresenta na atualidade, pois existe
um colapso na confiança perante as instituições e um valor declinante da verdade, que se
mostra “como moeda de reserva da sociedade e difusão contagiosa do relativismo
pernicioso disfarçado de ceticismo legítimo” (D’ANCONA, 2018, p. 14). Entretanto,
reconhecer os limites do cenário atual e o papel do cidadão perante questões mais
complexas pode configurar o primeiro passo para que as estruturas democráticas resistam a
esta avalanche de desinformação.
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CIDADANIA E DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEAS FRENTE AOS RISCOS DA (DES)INFORMAÇÃO
EM REDE

João Barbosa17
Ângela Teixeira de Moraes18
RESUMO
Utilizando o método de pesquisa bibliográfica, este artigo busca discutir sobre os conceitos de
cidadania e democracia na contemporaneidade, tentando realizar uma aproximação entre as
discussões teóricas e as práticas políticas atuais. Por meio de uma reflexão crítica o artigo também
tem o objetivo de apresentar as relações entre a manutenção de uma cidadania e democracia plenas
por meio da participação comunicativa em uma sociedade em rede, apresentando as vantagens e
desvantagens do uso da Internet como ferramenta de participação política pelos cidadãos, além de
apresentar como a rede pode ser utilizada para a disseminação de desinformação com ganhos
políticos para a construção de um Estado totalitário. Por meio dessas discussões, foi possível
perceber os efeitos negativos que podem ser produzidos pelos novos sistemas comunicacionais,
como a desinformação em rede, causada pela proliferação de fake news e a manutenção do
fenômeno da pós-verdade, que são capazes de criar uma “realidade falsa” no imaginário dos
cidadãos que tem a capacidade de se “vender” de forma que se pareça mais factível do que
produções jornalísticas sérias. Essa desestruturação do real acaba por potencializar um caos
comunicacional, incapacitando o jornalismo de manter sua credibilidade e se posicionar como
possível solução. Em resumo, é possível perceber que existe uma perda no sentido da realidade, que
está diretamente ligada a ações de desinformação em rede que dissolvem e dissuadem a verdade. A
desinformação, portanto, finda por devorar os conteúdos factuais pois, ao contrário de comunicar,
apenas desenvolve uma encenação comunicacional, que possibilidade a criação de uma simulação do
que é real, desenvolvendo o que se pode considerar como uma desestruturação da realidade. Com
isso, percebe-se necessário, para trabalhos futuros, pensar em um aprofundamento em estratégias
que possam fazer com que os cidadãos sejam capazes de desenvolver um senso crítico ao consumir
produtos midiáticos.
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1 INTRODUÇÃO
Por meio da consolidação de um Estado Democrático de Direito em seu modelo
representativo, foi possível sintetizar três princípios que orientam este sistema político, são eles: a
supremacia da vontade popular, a preservação da liberdade e a igualdade de direitos (CASTRO, 2018).
Além disso, em grande medida. Com base nestes princípios, o presente estudo lança mão da
metodologia de Pesquisa Bibliográfica em que se busca discutir aqui como estes elementos contribuem
– ou não – para a real manutenção de uma democracia e cidadania participativas.
Somado a isso, também se torna importante discutir a influência da comunicação participativa,
realizada na contemporaneidade por meio do acesso às novas tecnologias de informação, em especial
as redes sociais digitais, no contexto político atual. Participação esta que tem sido diretamente
influenciada pela proliferação de desinformação na Internet e a constante busca pela verdade ou pelo
que se parece com a verdade em uma sociedade conectada em rede.
Portanto, inicia-se apresentando uma discussão a respeito dos conceitos modernos de
democracia e cidadania, seguindo-se para as possibilidades de participação que as novas tecnologias
propiciam e finalizando com os riscos que a Internet pode provocar para a democracia e cidadania, em
especial quanto a utilização da desinformação para um viés político e totalitário.

2 DEMOCRACIA E CIDADANIA: REFLEXÕES SOBRE OS CONCEITOS NA CONTEMPORANEIDADE

Essa busca pela precisão e veracidade das informações na Internet está diretamente
ligada a ideia defendida por Romani e Mainieri (2016) de que a rede é um espaço para realizar
uma comunicação mais democrática, transparente e participativa, possibilitando ao público
desenvolver e compartilhar conteúdos. Os autores ainda afirmam que a troca de informações e
organização na rede possibilita que os próprios cidadãos possam exercer o papel de
construtores de uma agenda política, compartilhando informações desta instância, fiscalizando
e criticando o Estado, além de permitir direcionar as demandas populares. Ações estas que
estão ligadas ao exercício da cidadania.
Para um melhor entendimento de como se organiza a construção da cidadania, é
pertinente utilizar as contribuições de Carvalho (2017). De acordo com o pesquisador,
atualmente é comum dividir a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O primeiro diz
respeito aos direitos que são fundamentais a vida, como liberdade, propriedade e igualdade
perante a lei; o segundo está relacionado ao direito de participação no exercício político, como
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votar e ser votado; por fim, a última parte refere-se a garantia de participação na riqueza
coletiva, nisso inclui-se o direito à educação, saúde e meio ambiente. Carvalho (2017) afirma
ainda que esta sequência seria a mais adequada para o bom progresso da cidadania.
Porém, por ser um fenômeno histórico, Carvalho (2017) alerta para a distinção dos
caminhos traçados para a conquista da cidadania, como foi o caso do Brasil, onde as três fases
apontadas pelo estudioso se deram em uma ordem inversa. Primeiro houve um realce nos
direitos sociais, seguidos pelos direitos políticos e, por fim, os civis, que ainda hoje não são
adquiridos por toda população. O autor destaca que não existe apenas um caminho para se
conquistar a cidadania, mas elucida que caminhos diferentes podem afetar o “produto final”, o
tipo de cidadão e, consequentemente, o tipo de democracia.
No caso do Brasil, Carvalho (2017) explica que além do destaque das políticas
assistencialistas, uma das principais consequências é a valorização em excesso do Poder
Executivo, causada pelo fato de que, quando os direitos sociais foram implantados, o
Legislativo não possuía nenhum tipo de poder ou sequer existia. E, ligado a essa característica,
é possível perceber a busca utópica por um indivíduo capaz de resolver, sozinho, todos os
problemas do país e salvar a pátria, causando ainda a contínua desvalorização do Poder
Legislativo e de suas partes.
Apesar disso, é evidente que, como afirma Mamede (1997), nós já vivemos em uma
época democrática em sua maioria, não havendo um grande número de ditadores ao redor do
mundo ocidental, afirmando que de fato muito se evoluiu, porém ainda há muito há se evoluir.
Com isso, Mamede (1997) quer dizer que não existem formas consolidadas e efetivas para um
real exercício da cidadania, em que seja possível visualizar a participação concreta do cidadão
em ações que determinem o destino da sociedade. O autor ainda alerta que

[...] os súditos de Estado não estão apenas à mercê de um poder central (das
cúpulas dos três poderes), mas submetidos a níveis de poder estratificado,
em muitos dos quais as normas jurídicas não assumem formas clássicas
(Constituição, leis, decretos, etc.); exemplo: por normas verbais, policiais,
carcereiros etc. exercem sua parcela de poder. Porém, o exercício desse poder
fragmentado pode realizar- se sob a forma de agressão ao direito de
administrados, em proveito de outros interesses [...] (MAMEDE, 1997, p.
220).

Em contraponto ao conceito de cidadania apresentado por Carvalho (2017), Gorczeviski
e Martin (2011) apresentam a ideia do multiculturalismo, onde o estado além de defender os
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direitos fundamentais dos indivíduos, também seriam obrigados a reconhecer os direitos que
os autores chamam de “direitos especiais” para grupos minoritários (negros, indígenas,
mulheres, LGBTIs), entendendo que estes grupos necessitam de direitos que assegurem suas
liberdades individuais, preservando sua cultura e garantindo sua permanência em seu grupo
social, promovendo e dissipando as desigualdades que afetam as minorias.
Porém, Gorczeviski e Martin (2011) afirmam que o paternalismo e a tutela do Estado
aceitos da forma que são pela maioria da sociedade não permite o desenvolvimento de uma
cidadania plena, porque esta não é dada ou outorgada e sim alcançada pela participação e
empenho dos próprios cidadãos interessados. Como uma tentativa de solução dos problemas
apontados e fazendo eco a ideia de participação de Gorczeviski e Martin (2011), o pesquisador
Carvalho (2017) sugere o crescimento e valorização da organização da sociedade como forma
de fundamento social para os políticos, garantindo a democratização do poder. O autor afirma
que, devido a falta de representação pública respeitável, o envolvimento dos cidadãos nas
questões políticas é o que pode fortalecer a república e a democracia, e a ferramenta que
pode tornar isso possível é a Internet, que já se demonstrou diversas vezes como um meio de
mobilizar a população e pressionar os poderes políticos, o que garante maior independência
do poder público.
Corroborando com este pensamento, Romani e Mairieri (2016) destacam as
contribuições dos modos de interatividade com o ambiente que a rede gera por meio da
pluralidade de canais de informação e, como a comunicação é condição básica para a
construção da cidadania, os autores elegem a Internet como o possível meio que mais
colabore nesse processo.
Porém, para que o exercício da cidadania possa ser pleno para todos os cidadãos,
também é necessário a garantia de um Estado democrático que também beneficie à todos e
que possa garantir um contínuo aperfeiçoamento da liberdade, direitos, transparência e
participação social nas questões políticas (BARROS e GOULART, 2016). Assim, Castro (2018)
entende, com base nos estudos da sociedade norte americana realizados por Alexis de
Tocqueville, que se tornou possível sintetizar três princípios que orientam um Estado
Democrático, são eles: a supremacia da vontade popular, a preservação da liberdade e, por
fim, a igualdade de direitos.
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Ainda com base nas discussões apresentadas por Castro (2018), a liberdade social não
pode acomodar-se na desigualdade, mas sim na igualdade de condições, sendo um processo
que não pode ser realizado de forma que cause prejuízo às liberdades políticas, sob pena de
ameaçar a própria sociedade democrática, entendida pelo autor como “um modelo de
representação social das leis e dos costumes, ligado a um sentimento democrático, vivido
pelos cidadãos e reforçado pela descentralização do poder” (CASTRO, 2018, p. 372).
Quanto aos riscos de uma degeneração de regimes democráticos, Castro (2018) elenca
a centralização do que ele chama de “tirania da maioria” e o despotismo decorrente da
despolitização dos cidadãos como principais ameaças. É importante explicar que, para o autor,
“maioria” refere-se a uma designação quantitativa a respeito da onipotência que se expressa
no âmbito da opinião pública, tornando-se um tipo de autoritarismo difuso na própria
sociedade democrática.
E para que isso ocorra, Castro (2018) aponta para o desenvolvimento do individualismo
das sociedades democráticas, onde um indivíduo, após se perceber em uma pequena
sociedade eficiente – uma espécie de bolha social – ele acaba por abandonar a sociedade fora
de sua bolha a ela mesma, resultando em cidadãos sem ligação com indivíduos e fenômenos
externos à redoma que se cria entorno de si, separados pelo despotismo, sem que seu tipo de
igualdade único seja atacado dentro da bolha em que se fechou.
Potencializando essa reclusão em bolhas sociais existe também um “fantasma”
totalitário do fascismo que

[...] assombra a democracia, sobretudo com dispositivos totalitários de
controle mais difusos, mais silenciosos e menos perceptíveis do que aqueles
empregados nos regimes da primeira metade do século XX. A grande
dificuldade impõe-se em um plano emocional e comunicativo: os cidadãos já
não se sentem mais politicamente representados. Medidas autoritárias,
repressivas e reacionárias voltam a ser desejadas e expressas por camadas
significativas da população (CASTRO, 2018, p. 378).

Então, Castro (2018) reafirma que o perigo do despotismo tem se manifestado na sua
forma mais nociva às nações democráticas, que é aquele silencioso, onde a degradação do
sujeito acontece sem o atormentar, em que uma multidão de indivíduos busca por um
conforto em pequenas ocupações – seja trabalho ou diversão – onde suas “almas” são
artificialmente preenchidas. Dessa forma, seguindo por um “modelo de entretenimento vulgar,
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os indivíduos alimentam o seu individualismo e se creem livres, quando em verdade formam
uma multidão de despolitizados, dependentes e sujeitos a um poder central” (CASTRO, 2018,
p. 375).
Como solução, esta tendência silenciosa ao despotismo precisa ser controlada pelas
próprias instituições democráticas, por instâncias intermediárias de decisão e, principalmente,
pelos próprios cidadãos, mantendo um nível adequado de participação política nas múltiplas
camadas da esfera social, fazendo com que o poder seja descentralizado por meio da liberdade
política (CASTRO, 2018).
Além disso, assim como Gorczeviski e Martin (2011), a ideia da defesa de uma
cidadania multicultural levaria a uma democracia multicultural, realizando a defesa de uma
maior participação dos cidadãos nos processos políticos

[...] colocando em destaque as diferenças culturais e os temas relacionados à
identidade. Essas perspectivas conduziram a uma ampla reflexão, em
centenas de livros e artigos, acerca da necessidade de amparo e de
reconhecimento dos direitos de grupos minoritários, entre elas, por exemplo,
o multiculturalismo liberal de esquerda e o multiculturalismo crítico [...]
(CASTRO, 2018, p. 376).

Apesar destas possibilidades de defesa à democracia, Castro (2018) alerta para a
crescente possibilidade latente da tirania da maioria e o despotismo silencioso das massas
acontecerem em qualquer democracia contemporânea, afirmando serem riscos permanentes
em todos os regimes democráticos, se instaurando sobre a igualdade social e sendo projetada
sobre todos os indivíduos com o objetivo de garantir o princípio da maioria.
E por meio a estas duas ameaças, surge o totalitarismo que Castro (2018) afirma ser a
ameaça que se sobressai entre as variadas formas de degeneração democrática moderna.
Porém, não se trata de um poder totalitário tradicional às ditaduras, mas sim o surgimento do
líder carismático que desenvolve um governo autoritário que é dirigido para indivíduos
individualizados, que são seduzidos por um tipo de propaganda que os faz aceitar a defesa da
união pela força, pelo fascismo e pela vitória do ódio; e tudo isso garantido pela utilização dos
mass media, ao qual permitiu a política utilizar um novo poder de comunicação,
espetacularização e domínio (CASTRO, 2018).
Seguido a isso, com o surgimento das novas mídias e tecnologias informacionais digitais
e seu crescente acesso pelas diferentes camadas sociais, Barros e Goulart (2016) apresentam
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modificações positivas na democracia, apresentando uma democracia digital concebida pelo
emprego de dispositivos como computadores, celulares, ipads, smartphones, aplicativos e
ferramentas que possibilitam a potencialização de discussões realizadas pelos cidadãos sobre
as práticas políticas e sociais do Estado. Porém, o que acontece quando apenas o acesso é
garantido, mas o conhecimento de como utilizar estas tecnologias ainda não é difundido de
forma ampla em todas as camadas sociais?

3 COMUNICAÇÃO PARTICIPATIVA E O RISCO DA (DES)INFORMAÇÃO

Por meio de uma revolução propiciada pelo maior acesso à informação, especialmente por
meio da Internet com o crescente uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), foi
permitido à sociedade novas formas de criar informação, utilizá-la, editá-la e compartilha-la, criando o
que ficou conhecido como sociedade em rede, criando o que Castells (2013) chama de
autocomunicação de massa, ou seja, onde a produção de informações é feita por todos e para todos.
Assim, Barros e Goulart (2016) apontam que este novo arranjo comunicacional e informacional
proporciona a ampliação do leque do direito à informação – direito a ser informado e de ter acesso às
informações, facilitando a população na busca por informação e participação –, além do exercício do
direito à liberdade de expressão, que se configura no direito do cidadão de manifestar publicamente
sua opinião. O exercício destes direitos está diretamente condicionado à arquitetura ao qual estão
inseridos que, neste caso, se trata das tecnologias informacionais, que por sua vez estão diretamente
ligados às redes sociais contemporâneas como a Internet e consequentemente as redes sociais digitais,
como Facebook e Twitter.
Por meio destas novas tecnologias, surge a possibilidade aberta de se posicionar sobre
determinado assunto, seja ele político, social ou pessoal, e dessa forma, tendo como ambiente a
sociedade em rede percebe-se uma ampliação do

[...] leque de utilização das tecnologias informacionais, especialmente a
Internet, potencializando o exercício de direitos de uma importância à
construção reflexiva e crítica da sociedade, quais sejam o direito à
informação e o direito à liberdade de expressão. Nesta senda, cabe referir
acerca da arquitetura da Internet como um artificie desta nova morfologia,
uma vez que somente a partir dela que é possível então a constituição e
exercício dos direitos aqui proclamados (BARROS e GOULART, 2016, p. 53).
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Desta forma, voltando às discussões apresentadas por Romani e Mairieri (2016), que
apresentam a rede como um ambiente para o exercício da cidadania e a possibilidade de interatividade
devido a pluralidade de canais informacionais, surge um novo desafio a ser superado. Sá (2003) que
também defende a comunicação como ferramenta para o desenvolvimento da cidadania e dos
cidadãos, explica que a simples multiplicação das escolhas informacionais – no caso da Internet, a
proliferação de diversos criadores de conteúdo – não quer dizer que os conteúdos sejam de fato
diversos. Ou seja, podem apenas ser variações do que já era feito em outras mídias. Portanto, Sá (2003)
declara que, para desenvolver uma nova cidadania por meio das novas mídias digitais, é necessário
cultivar diferenças concretas entre as diversas escolhas informacionais, garantindo uma verdadeira
efetividade comunicacional.
Apesar da visão positiva sobre os usos da rede, Barros e Goulart (2016) compartilham de
preocupação semelhante, afirmando que o grande desafio da atual sociedade globalizada e consumista
é conseguir avaliar as novas mídias e saber questionar como as diferentes formas e fontes de
informação podem afetar a garantia da cidadania e democracia em uma perspectiva civil, política e
social e não apenas pensando como um cidadão que é apenas consumidor econômico e informacional.
Porém, mesmo consciente da necessidade de uma visão crítica a respeito da crescente
proliferação informação, Barros e Goulart (2016) defendem o acesso à Internet e à informação como
um Direito Fundamental pois, segundo os autores, a falta de acesso à informação impede o pleno
exercício da cidadania, pois esta só pode ser exercida de forma plena no momento em que o acesso às
novas tecnologias e à informação democrática for de fato globalizado e para isso segue a necessidade
de acesso ao ciberespaço, local onde estas discussões têm se intensificado.
Por meio da Internet, Barros e Goulart (2016) explicam que é possível a criação uma ideia que
se liga muito mais a uma democracia participativa do que a uma democracia representativa, já que o
ciberespaço é um local onde os cidadãos encontram uma chance de progredir, configurando-se em
uma poderosa máquina de ação coletiva. Assim, as redes sociais digitais “têm contribuído
positivamente na difusão da informação, da expressão dos atores sociais e nas mobilizações e
articulações por meio virtual” (BARROS e GOULART, 2016, p. 62).
Com pensamento semelhante, Gorczevski e Martin (2011) defendem que no âmbito político
todos as ações que buscam algum tipo de bem-estar social deve ser de responsabilidade de toda
sociedade organizada, tanto dos que possuem autoridade quanto daqueles que não a possuem, pois,
de acordo com os pesquisadores, no próprio conceito de pessoa humana se encontra o dever de ser
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um membro ativo da sociedade, ou seja, o cidadão deve ser um indivíduo personalizado mas ao mesmo
tempo personalizador. Para os autores, a participação real garante ao menos dois benefícios principais,
sendo

[...] um individual, que atinge a autoestima e permite que o indivíduo se
desenvolva como cidadão, mais competente, mais responsável e seguro de si,
ao mesmo tempo em que se dá um benefício social, a melhoria da
organização e o funcionamento da comunidade através da democratização
(GORCZEVSKI e MARTIN, 2011, p. 117).

A despeito disto, é importante apresentar que existem formas diferentes de participação e
algumas delas são verdadeiras formas de se negar uma participação política real. Entre elas se
encontram a participação manipulada; a participação decorativa, definida como um tipo de
participação em que os indivíduos apenas estão interessados em algum tipo de espetáculo, como
lanche ou sorteio de brindes; e a participação simbólica, quando a participação não possui qualquer
tipo de influência (GORCZEVSKI e MARTIN, 2011).
Com isso posto, ao pensar no uso das novas mídias pelo Estado, surgem então novos riscos à
democracia pois, da mesma forma que cidadãos podem usar as TICs para buscar um bem-estar social,
os membros da sociedade que fazem parte da “tirania da maioria” apresentada por Castro (2018)
possuem os mesmos recursos e por meio das redes sociais digitais torna-se possível a manifestação de
medidas autoritárias, repressivas e reacionárias por esta parte da população.
Assim, desde o crash econômico e financeiro da Bolsa de Valores em 2008 é possível notar uma
nova onda política nos mais diferentes países, fazendo surgir nos dias de hoje discursos
antiglobalizantes, apontando para o fortalecimento dos Estados e, no que tange os Direitos Humanos,
surge um discurso reacionário e policialesco, que tende a buscar uma espécie de retrocesso
emancipatório (CASTRO, 2018).
Em resumo, é possível entender essa nova onda política como

[...] uma massa sem esperança e atordoada, formada por indivíduos isolados
e formações sociais atomizadas, encontra-se o “ovo da serpente” do
totalitarismo. Em uma sociedade em rede, atravessada pelo individualismo
consumista, pelo sentimento de impotência, pela perda de desejo e de
sentido, abre-se o espaço para uma nova forma de fascismo que não ousa
dizer seu nome, um neofascismo silencioso, provocado e alimentado pelos
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desastres da própria globalização capitalista e suas repercussões nas
sociedades ditas democráticas (CASTRO, 2018, p. 379).

Somado a isso e aos diversos canais de comunicação que surgem o tempo todo na sociedade
em rede, surge ainda o fenômeno da pós-verdade, apresentado por Belda e Carvalho (2017) como a
ideia de que a emoção e as crenças individuais geram maior influência na orientação da opinião pública
do que os fatos objetivos, havendo uma valorização da opinião de quem divulga a informação,
independente de os fatos serem ou não verdadeiros.
Santos et al (2018) explicam que este não é um fenômeno atual e já foi utilizado em
oportunidades anteriores em âmbito político – porém, não como “pós-verdade” – como forma de
moldar a opinião pública com apelo em suas crenças e valores. Os autores ainda explicam que a
maioria dos movimentos políticos que buscam dirigentes não convencionais ao meio político em
democracias liberais e representativas utilizam-se destes elementos sentimentais e ideológicos para
garantir uma maior identificação política.
Seguindo os mesmos temores apresentados por Castro (2018), os estudiosos Santos et al
(2018) corroboram com o temor do desenvolvimento de uma política totalitária desenvolvida em
regimes democráticos, porém com a ajuda da disseminação de desinformação como auxílio para este
fim, visto que tal estratégia já foi massivamente explorada em momentos de pós-guerra, onde os
cidadãos não tinham interesse real em participar de movimentos políticos e estavam desacreditados na
representação política. Cenário este que é semelhante ao que vive parte dos países democráticos após
a crise econômica de 2008, incluindo-se o Brasil.
Desta forma, Santos et al (2018) explica que, aproveitando-se da proliferação do acesso às
novas tecnologias informacionais e, consequentemente, das redes sociais digitais por grande parte dos
cidadãos, governos utilizam-se do fenômeno da pós-verdade para influenciar a opinião de forma
massificada, utilizando a relativização dos fatos para se manterem no poder ou ainda para se elegerem
a cargos públicos.
Como exemplo empírico do que é apresentado por Santos et al (2018), é possível pensar na
campanha eleitoral brasileira de 2018, que apresentou um grande volume de compartilhamento de
fake news19 por meio das redes sociais digitais. De acordo com levantamento da Agência Lupa
19

Para a pesquisadora Ferrari (2018, p. 44), as fakenews podem ser definidas 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”. Todas
essas formas de desinformação são difundidas de forma rápida na rede, pois o cidadão moderno está
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(TARDÁGUILA e MARÉS, 2018), realizado durante o primeiro turno das eleições 2018, dez conteúdos
falsos tiveram juntos mais de 865 mil compartilhamentos na rede social digital Facebook. Em outro
levantamento, realizado pela “Aos Fatos”, que levou em conta todo o período das eleições brasileiras
de 2018, foram constatados 3,84 milhões de compartilhamentos de conteúdos no Facebook e
Twitter (LIBÓRIO e CUNHA, 2018).
Esse discurso, que tem o objetivo de desinformar acaba por se fundir a ameaça da “tirania da
maioria”, transformando-se em

[...] horror pelos regimes totalitários, persiste hoje através do discurso
totalitário. E o individualismo despótico, potencializado pelo modelo da
sociedade de consumo e pelos aparelhos de comunicação de massa,
transformou-se e produziu hoje uma atomização social onde impera a
descrença na representação política (CASTRO, 2018, p. 378).

Com isso, a pluralidade na rede passa a ser um espaço vazio, com as opiniões pautadas em um
regime totalitário que se utilizam dos meios de comunicação para continuar influenciando a opinião
pública frente a fatos modificados, inventados e controversos; indicando ainda um rompimento do
cidadão com sua capacidade de discernir critérios e referências, ou seja, o desaparecimento de uma
visão crítica informacional (SANTOS et al, 2018).
Corroborando para esta ideia apresentada por Santos et al (2018), e com a ideia das diversas
formas de não participação apresentadas por Gorczevski e Martin (2011), a pesquisadora Gomes (2018)
afirma que a Internet apenas garante uma sensação de participação real, mas o mundo real em que
vivemos – no caso, o Brasil – continua instaurado pelas diferenças e desigualdades, apesar de
conectados, seguindo em uma contínua estrada que nos dirige para uma exclusão e imposição de
normas e legislações que apenas acentuam as diferenças e reforçam a tutela dos dominantes pelos
dominados.
Em resumo, Castro (2018) explica que esta perda de sentido da realidade está diretamente
ligada a uma ação causada pela desinformação que dissolve e dissuade a verdade. A (des)informação
finda por devorar os conteúdos factuais pois, ao contrário de comunicar esse tipo de conteúdo apenas

preso num fluxo informacional que causa tamanha inquietude fazendo com que os indivíduos
acabem sendo seduzidos por conteúdos que estão travestidos de verdade, simplesmente pelo fato de
concordarem ideologicamente com tal conteúdo.
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desenvolve uma encenação comunicacional, criando uma simulação do real, desenvolvendo assim um
processo de desestruturação do real.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade contemporânea ainda está longe de conseguir utilizar os novos meios de
comunicação para o desenvolvimento real de uma democracia participativa. A desinformação
em rede, causada pela proliferação de fake news e a manutenção do fenômeno da pósverdade cria uma “realidade falsa” que se vende de forma a se apresentar mais credível do que
a própria realidade factual, fazendo com que esta desestruturação do real seja potencializada
pelo caos comunicacional, a incapacidade do jornalismo de manter sua credibilidade e se
posicionar como possível solução e, principalmente, a falta de uma educação crítica e
emancipatória do cidadão quanto aos processos político-informacionais.
O objetivo não é negar a importância e as diversas possibilidades que as novas
tecnologias apresentam em garantir uma participação real e a manutenção da cidadania e
democracia, porém não é possível ignorar os óbvios efeitos negativos produzidos por estes
novos sistemas informacionais. Como solução, é possível pensar em estudos que possam
desenvolver um aprofundamento em relação a uma educação para a mídia20 de qualidade,
seja por meio da criação de estratégias educacionais de setores políticos progressistas ou de
iniciativas do próprio jornalismo, com o objetivo de garantir aos cidadãos uma maior
compressão das estratégias comunicacionais que buscam seduzi-los para um modelo
democrático totalitário, possibilitando a negação deste modelo tão prejudicial à cidadania.
O(s) autor(es) é(são) responsável(is) pela fidedignidade dos dados apresentados.

CITIZENSHIP AND CONTEMPORARY DEMOCRACY AGAINST THE RISKS OF NETWORK (DIS)
INFORMATION

ABSTRACT

20

Silveira (2011) apresenta a educação para a mídia como uma área que está ligada na economia e
nas políticas socioculturais, sendo, na prática, uma série de habilidades relacionadas ao acesso, ao
uso elucidado e à análise crítica dos meios de informação e comunicação. Ou seja, apenas o acesso
não é fator suficiente para garantir o direito a comunicação e informação, e sim a promoção do
ensino crítico e lúcido da mídia.
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Abstract: Using the method of bibliographic research, this article seeks to discuss the
concepts of citizenship and democracy in contemporary times, trying to make an
approximation between theoretical discussions and current political practices. Through a
critical reflection the article also aims to present the relations between the maintenance of
full citizenship and democracy through communicative participation in a network society,
presenting the advantages and disadvantages of using the Internet as a tool for political
participation. by citizens, as well as presenting how the network can be used to disseminate
disinformation with political gains for the construction of a totalitarian state. Through these
discussions, it was possible to see the negative effects that may be produced by the new
communication systems, such as the misinformation in the network, caused by the
proliferation of fake news and the maintenance of the post-truth phenomenon, which are
capable of creating a “false reality” in the minds of citizens who have the ability to “sell
themselves” in a way that seems more feasible than serious journalistic productions. This
disruption of the real ends up potentiating a communicational chaos, disabling journalism to
maintain its credibility and position itself as a possible solution. In short, it is possible to see
that there is a loss in the sense of reality, which is directly linked to network disinformation
actions that dissolve and dissuade the truth. The disinformation, therefore, ends by
devouring the factual contents because, instead of communicating, it only develops a
communicational scenario, which allows the creation of a simulation of what is real,
developing what can be considered as a disruption of reality. Thus, it is necessary, for future
work, to think about a deepening of strategies that can enable citizens to develop a critical
sense when consuming media products.

Keywords: Citizenship; Communication; Democracy; Participatory Communication; Post Truth.
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LGBT EM FOLHA: UM ESTUDO SOBRE A DIVERSIDADE NA FOLHA DE S. PAULO

Roldão Alves de Barros Junior21
Andréa Pereira dos Santos22
RESUMO
O presente estudo exploratório tem por objetivo identificar como o jornal Folha de S. Paulo, um dos
maiores da América Latina, atua em tópicos relacionados à população de lésbicas, gays, bissexuais,
transexuais, travestis, intersexo e outras variações (LGBTI+) após a criação da editoria transversal de
Diversidade, no primeiro semestre de 2019. Para isso, utiliza-se da análise de conteúdo para
categorizar os dados a partir da frequência de uso de termos e classes pré-definidas no período de
sete dias, em julho de 2019. Para colocar os dados em contexto, os pontos de oportunidade
identificados pelos pesquisadores são trazidos para o trabalho, possibilitando inferências também
com relação ao conteúdo e não somente aos dados apurados. Levantamento bibliográfico sobre
questões caras à discussão da inter-relação entre o jornalismo e a representação de LGBTIs também
compõe o estudo. São identificados e coletados, nesse estudo, 23 publicações com o termo LGBT, o
único adotado pelo jornal para designar a comunidade, no período de coleta. Dessas, a maior parte,
é destinada a reportagens da editoria mpme, sobre empreendedorismo e negócios, e apenas um dos
textos publicados é sobre violência contra pessoas LGBTI+, de modo que tópicos sobre LGBTfobia
não tiveram abordagem identificada fora da ótica empresarial ou cultural. Com relação às fontes
ouvidas para a composição das matérias, a maior parte das inserções foi de empresas ou
empresários, o que resultou em menos entradas de ONGs e associações. No levantamento, o gênero
reportagem foi o mais presente, seguido de notícias e de conteúdos opinativos. Conclui-se, ao fim,
como louvável o esforço empreendido pelo jornal, mas identifica-se que sua atuação ainda é falha,
sobretudo no que diz respeito à diversidade de vozes ouvidas: a maioria das fontes são pessoas
cisgênero e, com relação à orientação, homens gays. Espera-se que com estudos de caráter
qualitativo como este, ou de levantamentos também quantitativos, o jornal e o jornalismo brasileiro
possam identificar falhas e oportunidades em busca de uma representação da realidade de forma
mais diversa e ética, atingindo a função social do jornalismo apontada por Traquina (2005) e
evitando que estigmas sejam alimentados por esses veículos, como alerta Sontag (2007).

Palavras-chave: Jornalismo; Análise de Conteúdo; LGBTI+; Mídia.

1 INTRODUÇÃO

Em abril de 2019, o jornal Folha de S. Paulo, conhecido popularmente como um dos maiores
veículos do país e de toda a América Latina, anunciou a criação de uma nova editoria, que não teria
um espaço fixo nas versões impressa e digital do jornal, mas que o atravessaria completamente em
todas as suas versões: a editoria de Diversidade. A promessa foi que, a partir de maio, o veículo
21
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passaria a discutir o que já tinha sido publicado e as futuras pautas para que as fontes ouvidas e os
assuntos tratados não privilegiassem sempre a homens brancos e heterossexuais. A mudança
também incluiria um olhar para dentro da própria redação do jornal, buscando diversificar a equipe
de jornalistas, colunistas e editores.
A partir disso, buscamos, com este estudo exploratório, identificar qual a situação do jornal
após a criação da editoria, principalmente relacionado a conteúdos sobre a população LGBTI+, sigla
atualmente utilizada para falar sobre lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, intersexuais e
outras variantes. Apesar de o Manual da Redação (2018) do jornal já trazer orientações para falar
sobre essa comunidade minoritária e estigmatizada da população, não era incomum no jornal, assim
como em toda a grande mídia nacional, reclamações sobre a representação de LGBTIs apenas em
matérias sobre violência ou cultura, graças às vozes de artistas e ativistas.
O presente estudo de caso foi proposto, então, a partir da análise de conteúdo dos textos
publicados no site folha.uol.com.br em um período de sete dias corridos, em julho de 2019. Foram
consideradas a frequência de publicação e se as matérias com o termo LGBTfalaram somente sobre
essa população ou também com ela – e com quais membros da sigla. Para além desse corpus, a
pesquisa também se fundamenta em levantamento bibliográfico sobre questões caras ao jornalismo
e ao caminho histórico percorrido pela comunidade LGBTI+ dentro e fora do Brasil, sobretudo por
meio de autores como Traquina (2005), Péret (2012) e Sontag (2007).

2 PARA FALAR DE JORNALISMO E LGBTIS
Assim como ocorre com o entendimento do que é comunicação, a conceituação do
jornalismo é também muito diversa. Nesse sentido, Traquina (2005) acusa como absurda a busca por
definir o jornalismo em um conjunto de linhas ou páginas, na tentativa de racionalizar a atividade.
Mesmo assim, faz esse exercício e nos traz uma definição de jornalismo enquanto vida contada em
"estórias", entendimento que utilizamos neste artigo. Essas estórias podem ser, segundo o autor,
categorizadas em diversos níveis: no tempo-espaço, em conteúdos e em modelos. Seguindo esse
raciocínio, conseguimos organizar essas estórias contadas a partir das editorias de um veículo; dos
gêneros de texto em que foram escritas, como notícias, reportagens, crônicas etc.; e ainda de forma
cronológica ou espacial, definindo o tempo em que o texto é escrito, se passado, presente ou futuro
e por seu alcance, se local, nacional ou internacional.
Um destaque dado pelo autor é que, apesar de o jornalista ser entendido como um contador
de estórias, ele não se alimenta da ficção, mas sim da vida, da realidade. Traquina (2005) critica, no
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entanto, a percepção do jornalismo enquanto fato incontestável. Isso porque, apesar de ser um
discurso confiável, com base na apuração e na ética, o jornalismo é, mesmo assim, um recorte, uma
narrativa construída por pedaços do todo, por acontecimentos, tendo o jornalista enquanto narrador
e verificador, lutando contra os fatores de produção em que está inserido, incluso aí o tempo. Assim,
podemos trabalhar com a definição de que “o jornalismo acaba por ser uma parte seletiva da
realidade” (TRAQUINA, 2005, p. 30).
O jornalismo enquanto profissão não é, no entanto, pura técnica. Isso porque, segundo
Traquina (2005), a atividade exige esforço intelectual, criativo, e compromisso ético para que as
soluções encontradas não sejam prejudiciais à sociedade. Por isso, o autor reforça um ponto que
aqui gostaríamos também de destacar: do jornalismo nas sociedades democráticas. Nelas, é preciso
ter garantida a liberdade de imprensa, já que o jornalismo não só informa ou conta estórias, mas se
insere na sociedade enquanto "guardião", uma fonte de informação confiável que visa o bemcomum, o equilíbrio social – disso decorrem sua responsabilidade e seu maior desafio. “Tal como a
democracia sem uma imprensa livre é impensável, o jornalismo sem liberdade ou é farsa ou é
tragédia” (TRAQUINA, 2005, p. 23). A atividade não deve ser vista como puramente técnica e, menos
ainda, ter suas liberdades cerceadas, portanto, por se tratar de um trabalho autoral, voltada para o
benefício da sociedade em que está inserida.
Um ponto que provoca fortes debates na área, no entanto, é a questão, nessas mesmas
democracias, da dependência dessas instituições jornalísticas por agentes externos na lógica de
mercado, buscando sua sustentabilidade econômica no balanceamento diário de seus esforços em
fatores como a audiência, o investimento publicitário, a autonomia do veículo e sua ideologia. Em
uma sociedade capitalista e democrática como a brasileira, o jornalismo encontra sua liberdade de
imprensa e expressão garantida até mesmo na letra da lei, como na nossa Constituição Federal de
1988, mas o jornalista, profissional que dá vida à atividade, não tem sua liberdade discutida perante
a lógica empresarial a qual está inserido - o que, na prática, pode levar a censuras e direcionamentos
por parte de editores e da direção dos veículos de mídia e até mesmo a autocensura, pelo temor de
colocar em xeque a sustentabilidade econômica do veículo. A problemática é abordada por Kunczik
(2002), ao retratar o ideal de jornalismo livre e independente como uma ilusão que desconsidera as
ligações comerciais e econômicas na prática profissional em empresas de mídia.
Dentro da lógica de mercado, a produção jornalística pode buscar, segundo o autor, tanto
estratégias de audiência a qualquer custo quanto por credibilidade, sendo o segundo grupo o mais
próximo do que Kunczik (2002) determina como “jornalismo de desenvolvimento”, voltado para o
humanismo e comprometido com a mobilização da sociedade para o desenvolvimento humano.
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“Assim encarado, o jornalismo tem uma função mais ou menos pública, pois proporciona a
cidadania, a informação mais concisa possível dos fatos, para capacitá-la a formular juízos sãos e
optar por ações apropriadas” (KUNCZIK, 2002, p. 346).
Definido o jornalismo como o entendemos aqui, faz-se necessário traçar também um breve
histórico sobre o entendimento da sexualidade enquanto identidade para nos aproximarmos dos
dias atuais, com um dos principais jornais do país publicizando seu viés humanístico e encabeçando a
tentativa inédita de incluir a diversidade de forma estrutural em seu fluxo de trabalho.

2.1 A comunidade LGBTI+ representada
Apesar de relações homoafetivas terem registros milenares, a questão da homossexualidade
e, posteriormente, as discussões sobre sexualidade e gênero, são muito recentes em todo o mundo,
mas isso nem sempre é sabido ou considerado na própria comunidade. Spargo (2017), ao falar da
teoria queer23 e dessa parte da comunidade ainda não tão conhecida no país, acaba traçando um
histórico da visão sobre a homossexualidade e, posteriormente, das demais questões ligadas à sigla
LGBTI+ e suas variáveis, trazendo reflexões. Estudiosa de Foucault, Spargo (2017) traz muitos de seus
argumentos para nos dizer que a sexualidade é cultural e não puramente biológica, como nos fizeram
querer crer nas décadas finais do Século XX, com a corrida geneticista e a tentativa de explicar tudo
por meio da genética. Nesse ponto, fica evidente que apesar de existir uma inegável repressão à
sexualidade desde o século XVII na Europa, sobretudo motivado pela Igreja, é somente a partir do
século XIX que os indivíduos deixam de ser encarados por sua sexualidade enquanto prática e
passam a ter a questão associada a uma identidade, a um “ser” e não a um “estar”. O próprio termo
“gay” surge, com a conotação atual, no século XX e é rapidamente adaptado pela comunidade para
deixar de ser uma palavra de ofensa e passar a ser uma palavra de orgulho. A prática da “sodomia”,
antigamente ligada a práticas que fugissem do padrão heterossexual regular que obedecia às leis de
Deus, perdeu espaço para as questões de identidade de cada legenda ligada ao grupo.
Ponto importante na argumentação de que a sexualidade é objeto da cultura é a própria
complexidade que confunde e movimenta a comunidade LGBTI+ e toda a sociedade em busca do
entendimento das diferenças e semelhanças que unem a sigla enquanto grupo. Questão intrigante é
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Apesar de o termo queer ser utilizado "como uma categoria de identidade adicional ou alternativa"
(SPARGO, 2017, p. 33) assume-se que: "Em teoria, queer está incessantemente em desacordo com
onormal, a norma, seja a heterossexualidade dominante ou a identidade gay/lésbica. É
categoricamente excêntrico, a-normal" (SPARGO, 2017, p. 33).
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que, assim como a sexualidade, outros pontos da cultura e da vida em sociedade nos desafiam no
entendimento da vivência, do “ser” e do “estar” no mundo.
[...] o indivíduo não é visto como um sujeito cartesiano autônomo ("Penso,
logo existo") que tem uma identidade inata ou essencial que existe
independentemente da linguagem. O que comum ou casualmente
concebemos como "eu" é, na verdade, visto como uma ficção (ainda que
séria) construída socialmente, como um produto da linguagem e de
discursos específicos associados a divisões do saber (SPARGO, 2017, p.40).

Spargo (2017) e seu mestre Foucault não estão sós na análise. Flusser (2007) também coloca
todas as nossas relações de comunicação e convivência como algo não natural e, portanto, cultural –
o que inclui a sexualidade. Isso porque, para o autor, a humanidade foi capaz de criar artifícios,
ferramentas e códigos para a comunicação e a informação24 do mundo. As línguas que criamos, os
códigos não verbais, as nossas regras sociais, tudo seria fruto da cultura e não da natureza, a tal
ponto que até mesmo nossos atos de comunicação mais “naturais” possíveis hoje, como o sexo e a
amamentação, por exemplo, seriam guiados por aspectos culturais das nossas comunidades – a
forma como uma mãe amamenta um filho em público, por exemplo, ou a forma com que
conduzimos o ato sexual com nossos parceiros.
A discussão, claro, não exclui as questões biológicas ligadas à aproximação de animais de
mesmo gênero, incluindo os humanos, e outros pontos complexos da nossa sexualidade hoje, mas dá
uma pista sobre como a nossa relação com o sexo, a sexualidade e as regras sociais que temos hoje
são frutos de nossa cultura e não somente do nosso instinto ou natureza. Poderoso, o debate nos
leva a questionar discursos enraizados que reforçam estigmas e violências contra a comunidade
LGBTI+, baseando-se na ideia de que o grupo foge à regra da “normalidade” e da “naturalidade”
heterossexual. É justamente nesse ponto de quebra do discurso de “anormalidade” que crescem e se
firmam hoje os veículos especializados na comunidade. Apesar disso, é fundamental que veículos de
largo alcance tenham também as suas práticas ligadas à defesa dos direitos humanos e à diminuição
de estigmas e preconceitos.
Na última edição de seu Manual da Redação, de 2018, a Folha de S. Paulo defende o uso do
termo padrão “LGBT”, em detrimento a outras siglas possíveis para o grupo, como LGBTI+, adotada
neste artigo, LGBTQ+, que inclui o termo queer, LGBTQIA+, incluindo o termo assexual e todo o seu
espectro, entre outros. De fato, não existe consenso dentro da comunidade, a não ser o de que
24

Para o autor, “informar” é colocar em forma (in+formar).
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termos que excluem travestis e transexuais não são aceitos. Sobre isso, o jornal alerta: “Use a sigla
(com apenas um T) para se referir à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
Evite usar GLS (gays, lésbicas e simpatizantes)" (FOLHA DE S. PAULO, 2018, p. 227).
O veículo também traz orientações para seus jornalistas sobre o uso de cada termo da lista.
Para “gay” o veículo destaca a importância de evitar termos pejorativos “como veado (ou viado),
bicha ou boiola” (FOLHA DE S. PAULO, 2018, p. 220). O mesmo vale para o verbete “lésbica”,
evitando termos “como sapata, sapatão ou bolacha” (FOLHA DE S. PAULO, 2018, p. 227). No verbete
“travesti”, o jornal destaca a importância do uso do nome social e do gênero adequado, sendo aceito
a combinação “o travesti” apenas quando o nome social for masculino e a pessoa se identificar dessa
forma. As dragqueens, atualmente em alta no país, também são lembradas. “Não confunda travestis
com as dragqueens, homens que se vestem ocasionalmente de mulher, criando um personagem com
roupas e maquiagem considerados exagerados, em geral para performances artísticas” (FOLHA DE S.
PAULO, 2018, p. 249). No manual, o jornal também aborda questões como a orientação sexual, na
página 237, e a identidade de gênero, na página 222. O veículo não faz menção de veto ao termo
“opção sexual”, mas o uso do termo orientação sexual é reforçada ao longo dos verbetes.
Para identificar como a questão é abordada pelo jornal após a criação da editoria de
Diversidade, em 2019, propusemoseste estudo exploratório de caráter qualitativo, na tentativa de
contribuir para a discussão ativa entre jornalistas, militantes da causa LGBTI+ e interessados na
temática.

3 MÉTODOS E RESULTADOS

Para este estudo de caso, além de levantamento bibliográfico sobre questões que
relacionam o jornalismo, a comunidade LGBTI+ e o estigma, utilizamos como instrumento a Análise
de Conteúdo (AC) nos moldes abordados por Bardin (2004), a partir da categorização de termos por
sua frequência de uso. Com a identificação de 23 publicações com o termo “LGBT”, o único adotado
pelo jornal, no período de análise, entre os dias 20 e 27 de julho de 2019, estabelecemos as
seguintes categorias de análise: a) por gênero de texto, se notícia, reportagem, artigo, agenda ou
coluna; b) por editoria; pelo uso do tempo LGBT, sendo com LGBTs na composição do texto, como
fontes, ou somente se sobre a comunidade; c) pelo uso da voz de empresas ou de ONGs; e de) pelo
gênero e orientação identificados nos textos, considerando se o material traz mulheres transgênero
ou cisgênero, homens transgênero ou cisgênero e lésbicas, gays, bissexuais e travestis.
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Para encontrar o material publicado pelo jornal, utilizou-se a ferramenta de pesquisa
disponibilizada pela Folha de S. Paulo em seu site, buscando pelo termo LGBT e considerando o
conteúdo exclusivo do site folha.uol.com.br e também o que foi publicado na versão impressa do
jornal, no período. A partir da definição das categorias, os dados foram inseridos em uma tabela do
Microsoft Excel e analisados a partir da quantidade de entradas em cada categoria e do contexto em
que os dados foram coletados.
Não sendo o mês de julho um marco na agenda anual da comunidade LGBTI+ no país,
entende-se que a opção metodológica adotada pode contribuir para uma inferência mais realista e
justa sobre a abordagem desse tópico no jornal.

3.1 Dados e inferências
A partir das 23 publicações identificadas com o perfil desejado, trazendo o termo LGBT no
título, descrição ou corpo do texto, partimos para a categorização do conteúdo. O primeiro ponto a
destacar é a média de inserções por dia: 3,3. Baixa para um jornal de alcance até mesmo
internacional como a Folha de S. Paulo, a média ainda preocupa mais se for analisada por dia:
enquanto alguns dias chegaram a marcar sete publicações, outros não marcaram nenhuma. Na
análise, os dias de maior destaque foram a segunda-feira, 22, e a sexta-feira, 26 de julho. A quartafeira e a quinta-feira, 24 e 25 de julho, respectivamente, não tiveram nenhuma inserção identificada.

Gráfico 1 – Frequência de publicação por dia

Fonte: elaborado pelos autores
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Com relação ao gênero adotado, observou-se que a maior parte do conteúdo teve caráter
informativo, com reportagens (34,8% ou oito inserções) e notícias (30,4% ou sete inserções) em
destaque. O caráter opinativo também teve forte presença,sobretudo na editoria “Colunas e blogs”
que inclui colunistas tanto da versão impressa como online do jornal, além dos blogs exclusivos da
plataforma virtual. Ao todo, foram cinco inserções (21,7%) na categoria.

Gráfico 2 – Categorização por gênero textual
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Fonte: elaborado pelos autores

Das dez editorias localizadas, a de maior destaque no período foi a mpme, voltada para
conteúdosde negócios, empreendedorismo e economia para médias, pequenas e micro empresas.
Um caderno especial elaborado para a versão impressa do jornal e replicada em seu site contribuiu
para o resultado. Dos 23 conteúdos publicados no período em todo o jornal, oito foram na editoria
mpme, trazendo discussões e exemplos da inclusão da diversidade sexual nos negócios instalados no
país.
Gráfico 3 - Contagem de publicações por editoria
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Fonte: elaborado pelos autores

Com relação ao uso da sigla “LGBT” pelo veículo, observou-se que 39% das publicações
traziam falas de pessoas da comunidade, assim identificadas. A grande maioria (61%) trouxe falas de
pessoas não identificadas como integrantes da comunidade, sejam empresários, autoridades ou
especialistas. Foi identificado também que 82,6% do corpus tinha como temática principal a
comunidade LGBTI+, apesar de 17,4% trazer o termo “LGBT” em textos onde a comunidade não é o
destaque. Para essa identificação, todos os textos foram lidos integralmente pelos pesquisadores na
tentativa de localizar alguma relação direta com a comunidade no título ou no corpo do texto. As
publicações que não traziam a comunidade LGBTI+ como tema principal, traziam a sigla em uma
pequena parte do texto. Na maior parte dos casos, isso ocorreu por conta do anúncio de uma
personagem LGBTI+ nos próximos filmes da Marvel. No período, também foi constatado que
empresas tiveram mais voz e vez (43,4%) que ONGs e associações (17,3%), muito provavelmente pela
expressiva quantidade de conteúdo publicado na editoria mpme do jornal.

Gráfico 4 - Conteúdos sobre a comunidade LGBT
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Fonte: elaborado pelos autores

O levantamento também mostrou que, no período, mulheres cisgênero (56,5%) tiveram mais
espaço que mulheres transgênero (21,7%). O gênero feminino também teve mais destaque que o
masculino nos textos, já que homens cisgênero e homens transgênero foram identificados em 47,8%
e 8,7% das vezes, respectivamente. Travestis, assim identificadas, tiveram duas inserções (8,7%).
Com relação à orientação, os homens gays foram os de maior inserção (34,8% das vezes), seguidos
de lésbicas (8,7%) e bissexuais (4,3%).

Gráfico 5 – Categorização por orientação e gênero do indivíduo
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Fonte: elaborado pelos autores
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Para esse estudo, também foi considerado o conteúdo para a análise dos dados
quantitativos. A abordagem permite, para além da categorização e organização dos indicadores, uma
contextualização da situação e do conteúdo em que se insere a análise.

Figura 1 - Reportagem da editoria mpme

Fonte: Folha de S. Paulo

Nesse sentido, com relação ao conteúdo publicado na semana analisada, fica evidente o destaque da
editoria mpme e a inclusão da população LGBT como foco sobretudo de reportagens voltadas a
empreendedores. Pautas como o treinamento de colaboradores para o atendimento adequado à
diversidade, as iniciativas empreendedoras voltadas para o grupo e até mesmo o pinkmoney25
compõem o grupo de oito textos publicados pela editoria na semana de análise. Personagens da
comunidade, especialistas e juristas são as fontes que ocupam a maior parte das páginas dedicadas à
temática, mas ONGs e associações também integram parte das matérias publicadas. Em algumas
reportagens, o tom de conscientização ou até mesmo de educação do corpo de leitores pode ser
sentido, a partir da inclusão e explicação de termos, além da problematização de dinâmicas que
podem ser lucrativas, mas “perigosas” se soarem falsas para o público LGBTI+.
25

Termo popular na comunidade, utilizado para designar o poder de compra da comunidade LGBTI+
nas sociedades capitalistas. Nos últimos anos, ganhou também teor pejorativo, sendo utilizado como
sinônimo para empresas, artistas e pessoas que se aproveitam da comunidade para lucrar, sem dar
retorno para as causas LGBTI+ com atitudes de apoio e defesa.
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Figura 2 - Reportagem da editoria mpme alerta empreendedores

Fonte: Folha de S. Paulo

Por outro lado, a segunda editoria com o maior número de inserções do termo LGBT em suas
publicações no período, a Ilustrada, pouco desenvolveu a temática em suas discussões. No conteúdo
observado, a inclusão do termo é justificada para a complementação da informação e não como um
ponto de discussão propriamente estabelecido. A informação é dada, mas não acrescida de debate
ou da fala de fontes. Nessa editoria, especificamente, apenas uma das três publicações identificadas
no período trouxe a temática como ponto principal do discurso, na nota Trabalhos de artistas LGBT
como Laerte e Leonilson serão leiloados26, mas sem dar a oportunidade de desenvolver argumentos,
por conta do gênero textual escolhido, prioritariamente informativo, ágil e curto.

Figura 3 - Notícia da Ilustrada inclui o termo

26

Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/07/trabalhos-de-artistas-lgbt-como-laerte-e-leonilson-seraoleiloados.shtml. Acesso em: 6 ago 2019.
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Fonte: Folha de S. Paulo

Outro ponto contextual da análise é a quase ausência de publicações sobre violência ligada
ao termo ou à comunidade no jornal, contrariando a tendência identificada em veículos
especializados, que dedicam parte significativa de seus esforços comunicativos para a identificação,
denúncia e discussão de casos de LGBTfobia e violência27. A única exceção no período de análise é o
caso de sequestro e tortura de uma militante transexual noticiado no dia 27 de julho – o último da
coleta – no site Agora São Paulo28, da Folha de S. Paulo.
Figura 4 - reportagem traz caso de violência

27

Tendência identificada e registrada no estudo O tempo não para: resistência e jornalismo LGBTI+
no Brasil (BARROS JUNIOR, 2019), publicado e apresentado no 17º Encontro Anual da SBPJor, em
novembro de 2019, na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia.
28

Jornal e site que integram o grupo Folha, disponível em agora.folha.com.br.
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Fonte: Agora São Paulo / Folha de S. Paulo

Uma inferência possível para a ausência de denúncias sobre violência contra LGBTIs nas páginas
físicas e digitais do jornal durante o período da coleta de dados para o estudo pode ser a tentativa de
diversificar o conteúdo para além do clichê em que tal comunidade é incluída, no jornalismo
brasileiro, desde a década de 1920 29. O veículo não deixa claro, contudo, se isso realmente é uma
opção editorial ou apenas uma coincidência.

4 CONCLUSÃO
Apesar de assumir uma posição inédita no Brasil ao buscar publicamente melhorar seus
processos e produtos em busca da ampliação da diversidade e na ânsia de cumprir o que autores
como Traquina (2005) enxergam como a função social do jornalismo, o presente estudo exploratório
mostrou que, mesmo com os primeiros esforços empreendidos, a Folha de S. Paulo ainda concentra
a maior parte do seu foco nos subgrupos hegemônicos dentro da sigla LGBTI+, ou LGBT, como
escolhido pelo jornal: pessoas cisgênero (70,5% da amostra, considerando o gênero) e homens gays
(75% da amostra, considerando a orientação sexual) dominam a presença no conteúdo.
Também foi muito baixo, no período, o número de inserções voltadas para lésbicas (16,6%,
ou duas inserções, considerando a orientação), travestis (5,8%, ou duas inserções, considerando o
gênero) e bissexuais (8,3%, ou uma inserção, considerando a orientação), grupos historicamente
prejudicados pelo machismo dentro da própria comunidade minoritária. Representações da
sexualidade humana ainda mais complexas como transexuais homossexuais ou bissexuais tiveram
resultado ainda pior, sem nenhum registro no período. A população agênero, no entanto, foi
representada minimamente por uma fonte assim identificada no período de coleta.
É importante considerar, no entanto, as questões práticas que limitam a análise proposta. É
regra disposta no Manual da Redação (FOLHA DE S. PAULO, 2018) a identificação de fontes,
personagens e sujeitos das matérias enquanto pessoas LGBTI+ apenas se isso for identificado como
necessário pelo repórter, colunista ou colaborador dos jornais ligados ao Grupo Folha, o que significa
e significou na prática do nosso estudo que nem todas as pessoas que integram os textos contam
29

Segundo Péret (2012), desde a década de 1920, as notícias e reportagens sobre a comunidade na grande
imprensa ficaram fortemente marcadas pelo imaginário da homossexualidade enquanto perversão, pecado e
delinquência. Isso porque, em 1927, a prisão de Febrônio Índio do Brasil, condenado como "louco moral" por
um caso de pedofilia, marcou as coberturas a partir de então. "[...] o jornalismo brasileiro passou a vincular
frequentemente a homossexualidade ao delito e à perversão" (PÉRET, 2012, p. 12).
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com a identificação de gênero ou orientação, dificultando a coleta e posterior análise. Espera-se que,
com estudos como este e políticas de autoavaliação do veículo, possa-se ter, no futuro, uma Folha de
S. Paulo ainda mais diversa, inclusiva e justa, influenciando outros veículos da grande mídia
hegemônica, hoje criticada por ser generalista e excludente.

LGBT AND THE NEWS: A STUDY ON DIVERSITY IN FOLHA DE S. PAULO
ABSTRACT

This qualitative exploratory study aims to identify how Folha de S. Paulo, one of the largest
newspapers in Latin America, deals with topics related to the lesbian, gay, bisexual, transgender,
intersex and other variations (LGBTI+) population after a Diversity cross-section was created in early
2019. For this purpose, we have used the content analysis (CA) method to categorize data based on
the frequency of pre-defined terms and classes over a seven-day period in July 2019. To put the data
in context, points of opportunity identified by the researchers were brought to this study, allowing
inferences to be made not only regarding the verified data, but the content as well. A bibliographic
review on issues central to the discussion of the relationship between journalism and LGBTI
representation also makes up the study. In this case, 23 publications were identified and collected
with the term “LGBT”, which is the only term adopted by Folha to designate the community during
the collecting period. Most of these terms are intended for “mpme” section, with news and reports
on entrepreneurship and business, and only one of all the published articles was found to be about
violence against LGBTI+ people; therefore topics on homophobia or transphobia have not been
identified from a business or cultural perspective. Regarding the sources cited for the composition of
the articles, most of the insertions were from companies or entrepreneurs, which resulted in fewer
entries from non-governmental organizations and associations. Finally, we have concluded that the
effort made by the newspaper is commendable, but it is identified that its performance is still flawed,
especially with regard to the diversity of voices heard: most sources are cisgender people and,
regarding sexual orientation, gay men. It is hoped that with qualitative studies such as this or further
quantitative surveys, the newspaper and Brazilian journalism will be able to identify flaws and
opportunities in search of a more diverse and ethical representation of reality.
Keywords:Journalism; Contentanalysis; LGBTI+; Media.
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CONTRIBUIÇÕES DA BIBLIOTECA PARA O APRENDIZADO E PESQUISA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: ANÁLISE DOCUMENTAL DE ESCOLA CONFESSIONAL DA REDE PRIVADA DE GOIÂNIA

Josué Pereira da Silva Santos30
Andrea Pereira dos Santos31

RESUMO
Apresenta contribuições da biblioteca para a pesquisa e desenvolvimento escolar nos anos préescolares. Tem como objetivo geral verificar aspectos da contribuição da biblioteca para o
desenvolvimento da aprendizagem e pesquisa escolar na educação infantil de uma escola
confessional privada de Goiânia. Identifica parcialmente, características e abrangência da biblioteca,
do profissional e das ações que favorecem a informação e a investigação científica no Projeto Político
Pedagógico e em documentos institucionais. Conceitua biblioteca escolar, letramento informacional e
Projeto Político Pedagógico. Os procedimentos metodológicos desta pesquisa são classificados
quanto à finalidade, sendo categorizado como pesquisa básica e quanto aos propósitos, utilizando-se
do modelo de pesquisa exploratória a fim de identificar através de coleta de dados documentais e
levantamento bibliográfico, conceitos que integram o Letramento Informacional, a biblioteca escolar,
o profissional bibliotecário e, métodos de aprendizagem para o público entre 1 e 5 anos de idade.
Realiza discussão teórica a partir de documentos institucionais da escola confessional privada de
Goiânia. Aponta métodos de aplicação de letramento informacional na educação infantil. Conclui que
o Projeto Político Pedagógico da escola estudada atinge de forma parcial a importância da biblioteca
e do bibliotecário para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem e que o bibliotecário deve
contribuir para a maior visibilidade das ações e projetos que compete à profissão e ao ambiente,
agregando na formação pedagógica escolar. O período de execução desta pesquisa se deu entre abril
e julho de 2018.
Palavras-chave: Biblioteca escolar. Letramento Informacional. Educação Infantil. Projeto Político
Pedagógico.

1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tende a problematizar, quais as contribuições da biblioteca para o
desenvolvimento da aprendizagem e pesquisa escolar na educação infantil de uma escola
confessional privada de Goiânia.
Para embasar tal pesquisa, utiliza-se como objetivo geral verificar aspectos da contribuição
da biblioteca para o desenvolvimento da aprendizagem e pesquisa escolar na educação infantil de
30
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uma escola confessional privada de Goiânia, para isto, pretende-se realizar uma análise documental
a partir do Projeto Político Pedagógico da escola e de documentos e projetos de pesquisa e extensão
referentes à instituição.
Para atingir o objetivo geral desta pesquisa, determinaram-se quatro objetivos específicos
que contribuem no melhor alcance metodológico do artigo. Portanto busca identificar aplicações
teóricas de técnicas e atividades que favoreçam o desenvolvimento cognitivo e a pesquisa
informacional na educação infantil; Identificar na literatura a importância da biblioteca escolar para a
pesquisa e desenvolvimento de aprendizagem nos anos pré-iniciais escolares; Analisar as
contribuições da inserção das técnicas de Letramento Informacional para a aprendizagem, a partir
das atividades pedagógicas escolares na educação infantil e por último, verificar se o Projeto Político
Pedagógico (PPP) abrange a importância da biblioteca e do bibliotecário para a aprendizagem e
formação do leitor/pesquisador.
Gasque (2012) afirma que uma das maneiras de desenvolver o pensamento reflexivo está na
aplicação dos projetos de trabalho, utilizando estes como recursos de aprendizagem, pois são
instrumentos de desenvolvimento da capacidade de buscar a informação. Entende-se, portanto, que
a partir do contato com a leitura, projetos de incentivo e atividades de pesquisa adaptadas para a
educação infantil possam favorecer o hábito de alunos pela leitura, despertem a curiosidade,
necessidade de pesquisa e a busca pela informação de qualidade.
Neste sentido, para nortear a presente pesquisa científica afirma-se previamente que a
escola, objeto de estudo, tendo atividades de leitura especializadas, obrigatoriedade de estudantes
de uso da biblioteca, valorização da qualidade de ensino, contação de histórias, incentivo à leitura e a
informação, proporciona maior clareza no PPP e em seus regimentos relevando a importância da
biblioteca e do bibliotecário para a pesquisa escolar, determinando funções competentes a este
espaço que viabilizem o desenvolvimento de técnicas básicas de pesquisa aos seus usuários e o
auxílio na interpretação e a usabilidade em fontes informacionais dentro do contexto escolar.
Entende-se viável a realização desta pesquisa no tocante da inovação no campo de estudo de
letramento informacional e pesquisa escolar para a educação infantil, especificamente crianças de 1
a 5 anos de idade. Ressalta-se a importância deste artigo como interface da comunicação, tendo em
vista a necessidade de competências e habilidades informacionais no processo educacional,
sobretudo para o desenvolvimento comunicacional de estudantes na recuperação da informação
com critérios de credibilidade. Considerando a escola religiosa estudada, com aspecto de ensino
referencial e foco na qualidade em educação infantil e fundamental, pretende-se verificar de forma
documental, quais as possíveis contribuições da biblioteca, leitura e projetos para o desenvolvimento
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de aprendizagem, pesquisa escolar e se favorecem técnicas de letramento informacional destinadas
a este público, compreendendo o letramento informacional como competências informacionais no
processo de comunicação e recuperação da informação.
Tendo a biblioteca como fonte de informação e consequentemente espaço de comunicação,
esta pesquisa também busca identificar as necessidades e benefícios da biblioteca e dos profissionais
para colaborar com a qualidade de ensino e aprendizagem escolar.
Ressalta-se, portanto, a importância do conhecimento e educação para a pesquisa com foco
na credibilidade das fontes de informação, principalmente, no contexto da educação básica em que
além dos conteúdos disciplinares, do incentivo a pesquisa, pode agregar significamente na formação
e aprendizagem do aluno, como também tornar um diferencial na qualidade de ensino da instituição.
Por fim, a viabilidade desta pesquisa se dá também, através do vínculo profissional do
pesquisador com a instituição alvo de pesquisa, facilitando acesso e convivência com a realidade de
aplicação dos projetos propostos para o público infantil.

2 A BIBLIOTECA ESCOLAR E A EDUCAÇÃO INFANTIL

A biblioteca escolar tem como objetivo de favorecer espaço para a leitura,
conhecimento, projetos de pesquisa e projetos culturais. Neste sentido, Veiga et al (2001)
abordam que a biblioteca escolar deve ser um organismo intrínseco as atividades e projetos
escolares, como meio educacional e formas de incentivo ao hábito da leitura. Para que isso de
fato aconteça, faz-se necessário um ambiente preparado e específico para o público alvo, no
caso específico de uma biblioteca escolar infantil é favorável um espaço lúdico, “pois é o lugar
de brincar com os livros e com as letras, do faz de conta, do contar e do ouvir histórias. [...]
onde se pode dançar, desenhar e ouvir músicas, ela deve ser um convite a brincadeiras”
(MELO; NEVES, 2005. p. 2).
Aprofundando o sentido e os papéis desenvolvidos pela biblioteca escolar, Calixto
(1996) apresenta duas principais funções, sendo a primeira, da biblioteca como recurso de
informação majoritário da escola e segundo, a biblioteca como um espaço destinado ao
desenvolvimento de competências e capacidades que favorecem as
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habilidades

informacionais, sendo possível a efetivação com a aplicação de etapas de trabalhos
intelectuais.
Silva (2002b) aborda que a biblioteca no nível pré-escolar é importante através da
valorização deste ambiente sob olhar do educador de infância, neste sentido este educador
deverá trabalhar não apenas o espaço físico, mas sobretudo o livro, tendo em vista objetivos
de trabalhar a leitura gramatical, leitura de mundo e agregar a liberdade de imaginação da
criança; isso consequentemente irá motivar a frequência das bibliotecas escolares e públicas.
Neste sentido, Silva (2002b) ressalta que cada instituição da educação pré-escolar necessita de
uma biblioteca escolar, sendo que, a educação pré-escolar é essencial para a formação da
criança, sendo assim, a relação com a leitura e a determinação de hábitos da frequência à
biblioteca, agregam de forma significante a criança da educação pré-escolar.
Rodrigues e Kafure (2013) ressaltam que é imprescindível a integração da criança com a
biblioteca na educação infantil, assim como a necessidade dos professores e bibliotecários
unificarem ações pedagógicas para esta fase e, consequentemente, a biblioteca deverá exercer
seu papel escolar e buscar atingir os objetivos propostos pela instituição a fim de atender as
necessidades informacionais das crianças, através de leitura e do uso adequado das
informações.
Visando a importância da biblioteca e da leitura na educação pré-escolar, vale ressaltar
que a presença de um bibliotecário nas instituições de educação básica de ensino, também se
faz necessária, sendo que este profissional deverá estruturar um espaço que se adeque ao
público alvo, motivando aspectos básicos para a formação do leitor, organização sistemática e
lúdica do espaço, assim como, promover projetos, atividades e ações que valorizem e
contribuam com os educadores, com a instituição e com a formação do leitor infantil.
Rodrigues e Kafure (2013) afirmam que os bibliotecários são fomentadores da leitura e do
conhecimento, além de serem incumbidos de desenvolver a competência informacional da
criança, juntamente com os professores e educadores.
Tendo um profissional adequado para a biblioteca escolar, esta passa a ter uma função
formativa de grande importância, podendo desenvolver nos alunos, o hábito de leitura, estudo
e competências informacionais e princípios de investigação científica (SILVA, 2002a).
Compreende-se que a biblioteca escolar deve favorecer a pesquisa, as competências e
habilidades informacionais com intuito de formar leitores, desenvolver a capacidade de
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pesquisa e favorecer a imaginação e a aprendizagem no ambiente escolar. Para chegar a estes
resultados, o profissional capacitado torna-se um meio eficaz para aplicação de projetos e
atividades que valorizem a biblioteca, tanto para despertar o interesse institucional, quando o
interesse do estudante.
2.1 Letramento informacional nos anos pré-escolares

O período da primeira infância constitui-se do nascimento até os seis anos de vida,
sendo que este período é crucial para o desenvolvimento da criança. De acordo com Tapscott
(2010), o cérebro da criança é adaptável as influências externas, durante os três primeiros anos
de idade. Após os três até os seis anos de idade a criança desenvolve parte do potencial
cognitivo, habilidades motoras, independência, autocontrole e a linguagem (AGUIAR;
NASCIMENTO e BARKER, 2007).
A busca e uso da informação constituem partes essenciais no processo de
aprendizagem, podendo ser desenvolvidas tais competências através do letramento
informacional. A busca da informação compreende como as pessoas procuram a informação
que atenda suas necessidades, envolve métodos de busca, planejamento, estratégias e
conhecimento de canais e fontes de informação, assim como competências de uso das
tecnologias e avaliação dos processos informacionais (GASQUE, 2012).
De acordo com Gasque (2012) o uso da informação está relacionado ao aprendizado da
informação e a transformação do conhecimento. Neste sentido, a informação se torna
importante desde os anos pré-escolares. O processo de aprendizagem deve abranger o
desenvolvimento de competências da busca da informação. Para o acesso a informação é
necessário conhecer e buscar fontes acessíveis e confiáveis, portanto é preciso que o
pesquisador desenvolva habilidades através da colaboração do especialista em letramento
informacional, podendo ser os bibliotecários e professores que de fato reconheçam a
importância da pesquisa escolar como fonte de aprendizagem e desenvolvimento de
habilidades para a busca da informação e a transformação do conhecimento.
Corrêa (2015 p.87) conceitua criança como “co-construtora de conhecimento,
identidade e cultura”. Neste sentido, compreende-se a importância da pesquisa e letramento
informacional na educação pré-escolar com intuito de auxiliar no processo de formação e
transformação do conhecimento, favorecendo o processo formativo e avaliativo da criança
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dentro de instituições educativas com objetivo principal de fortalecer a aprendizagem e
desenvolvimento escolar (CORRÊA, 2015).
De acordo com Gasque (2012) a aprendizagem dos conteúdos de busca e uso da
informação devem explorar ações sistematizadas. Para isso, Gasque (2012) propõe ações
progressivas de conteúdos informacionais para a educação básica, com objetivos centrados de
forma didática. Alguns dos exemplos de objetivos propostos por Gasque (2012) são de
propiciar a iniciação à filosofia científica, conceitos de ciência e aspectos éticos, conceitos de
pesquisa e resolução de problemas, conhecimento de fontes de informação, uso de
tecnologias como recurso de busca da informação, avaliação e critérios de fontes de
informação, ler, compreender, sintetizar textos, compreender conceito de autoria, selecionar
diferentes fontes de informação e comparar pontos de vista de autores, dentre outros. Gasque
(2012, p. 92-93) ainda propõe um modelo de aplicação para a educação básica:

Tabela 1 – Proposta de conteúdos de letramento informacional para a educação básica - Educação
Infantil – Primeiro período (4 anos)

Conteúdos
Noção de autor

Habilidades
• Explica, de maneira geral, o que são autores.
• Identifica nos livros de literatura o nome do autor.

Noção de título

• Explica, de maneira geral, o que são títulos.
• Identifica nos livros de literatura o título da obra.

Biblioteca

• Localiza a biblioteca na escola.
• Compreende biblioteca como espaço para acessar informações (livros, revistas, CDs,
internet etc.) e espaço de aprendizagem e lazer.
• Entende que a biblioteca empresta materiais para leitura e estudo em casa e propicia
atividades culturais e educativas.
Fonte: Gasque (2012, p. 92)

De acordo com a apresentação do conteúdo proposto por Gasque (2012), pode-se identificar
o desenvolvimento pedagógico e de competências informacionais na educação básica, neste sentido,
faz-se necessário a apresentação e utilização destes conteúdos de forma lúdica, sendo inclusos nas
propostas de ensino da escola.
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O segundo período da educação infantil que de acordo com a autora Gasque (2012) se
desenvolve aos 5 anos de idade, segue a seguinte proposta:
Tabela 2 – Proposta de conteúdos de letramento informacional para a educação básica - Educação
Infantil – Segundo período (5 anos)

Conteúdos
Ilustrações e
ilustradores

Habilidades
• Explica, de maneira geral, o que são ilustradores.
• Identifica técnicas gerais de ilustração: pintura, desenho, colagem, giz de cera.
• Percebe que os ilustradores possuem estilos diferentes.
• Demonstra a relação entre o texto escrito e a ilustração.

Biblioteca

• Localiza pontos essenciais da biblioteca – setor de empréstimos, seção de livros de
literatura infantil, gibiteca.
• Sabe portar-se adequadamente na biblioteca
Fonte: Gasque (2012, p. 93)

Verifica-se nesta proposta disposta na tabela 2 que Gasque (2012) apresenta de forma
progressiva os conteúdos e habilidades de acordo com a faixa etária da criança, porém, para a
aplicação é necessário que a turma alvo da tabela 2, tenha vivenciado a proposta da tabela 1, e
então, consiga manter um nível de aprendizado crescente. Este envolvimento de conteúdos e
habilidades devem ser vinculados ao plano pedagógico e aplicados pelos educadores e bibliotecários.
3 METODOLOGIA
A fim de definir conceitos de pesquisa, utiliza-se das ideias de Santos (2011) em que este,
aborda a pesquisa científica como um trabalho planejado segundo as metodologias abordadas
cientificamente. Neste sentido pretende-se definir estratégias de pesquisa que abordem os conceitos
e formas que contemplem o presente estudo, para isto utiliza-se da metodologia adotada como
caminho e formas de aplicação para validar cientificamente o presente estudo. A pesquisa também é
um procedimento racional e sistemático, tendo como objetivo suprir soluções à problemas propostos
(GIL, 2017), portanto, a partir do surgimento de determinados problemas de cunho científico, a
pesquisa tende a ofertar olhares para possíveis respostas que contribuam com a comunidade
científica.
Para caracterizar o presente estudo científico, utilizou-se da classificação de pesquisas
propostos por Gil (2017), neste sentido, classifica-se através da finalidade do estudo como pesquisa
básica, sendo que, este tipo abrange uma aquisição de conhecimentos e tende a abordar uma
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comunidade limitada na educação infantil de uma escola confessional privada de Goiânia-GO.
Quanto aos propósitos da pesquisa, utiliza-se do modelo de pesquisa exploratória a fim de identificar
através de coleta de dados documentais e levantamento bibliográfico, conceitos que integram o
Letramento Informacional, a biblioteca escolar, o profissional bibliotecário e, métodos de
aprendizagem para o público entre 1 e 5 anos de idade.
Quanto à abordagem utilizada, define-se de acordo com Gil (2017) referente aos métodos
empregados, sendo esta pesquisa classificada como pesquisa qualitativa, requerendo do pesquisador
procedimentos de análise e interpretação subjetiva da coleta de dados. Neste quesito, através do
referencial teórico, pretende-se fundamentar a interpretação de dados, agregando conceitos e
comparando circunstâncias com encargos subjetivos do pesquisador e da comunidade de aplicação
da pesquisa. Outro viés metodológico desta pesquisa, assim como abordam Prodanov e Freitas
(2013) diz respeito à base lógica do método de abordagem, em que se caracteriza como pesquisa
indutiva, pois, a partir da especificidade do estudo poderá induzir a generalidade dos estudos sobre a
relevância da biblioteca e pesquisa escolar para o desenvolvimento de aprendizagem e formação de
pesquisadores de acordo com os resultados obtidos.
Por fim, quanto aos procedimentos técnicos, classifica-se esta pesquisa como pesquisa
documental e estudo de caso, contextualizando a necessidade de referencial teórico e a análise do
pesquisador sob os documentos e projetos escolares para aplicação na comunidade estudada.
Através destes procedimentos técnicos é possível realizar aplicações metodológicas e prever novos
projetos que viabilizem a pesquisa e a biblioteca na escola estudada e que favoreçam a percepção
das contribuições da biblioteca, do bibliotecário, dos conhecimentos e habilidades em Letramento
Informacional para o desenvolvimento da pesquisa escolar com crianças em processo de
alfabetização através da literatura.
3.1 Período da execução
O período de execução desta pesquisa se deu entre abril e julho de 2018, sendo uma
pesquisa documental, portanto, o acesso a documentos e análise da escola se compreendeu de
forma integral durante o processo de pesquisa.
3.2 População
O universo de pesquisa de acordo com Vergara (2014), não se trata especificamente de
quantidade de indivíduos que integram o ambiente da pesquisa, mas sim, de elementos e critérios
que representem a população de amostra do estudo. Neste contexto, para estudar e observar a
importância da biblioteca, do bibliotecário e do incentivo a pesquisa e extensão escolar, e se de fato
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o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola abrange ações que promova a pesquisa e a biblioteca, o
universo da pesquisa foi especificamente uma escola religiosa confessional com 70 anos de
inauguração. Para verificar se o PPP atinge o público estudado, sendo especificamente crianças que
ainda não cursam série regular do ensino fundamental, pretende-se verificar se os documentos que
norteiam o ensino disciplinar, atividades pedagógicas e educacionais que credibilizam a biblioteca e a
pesquisa escolar. Portanto analisando o PPP, o regimento interno da escola e a política interna da
biblioteca, pretende-se verificar se a escola consegue vislumbrar eixos de aprendizagem com
colaboração e enfoque da biblioteca e do bibliotecário.
3.3 Descrição do Processo de implementação do Projeto
Para a realização desta pesquisa, foi necessária a autorização da coordenação da educação
infantil e ciência da direção da escola, sendo cedido o acesso aos documentos principais para análise.
O Projeto Político Pedagógico, O Regimento Interno da Escola e a Política Interna da Biblioteca.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Para a coleta de dados, foi necessária uma análise documental de projetos específicos para a
educação infantil, tendo como foco principal a análise do PPP da escola confessional privada de
Goiânia em que é alvo deste estudo. A análise destes documentos institucionais tende a verificar as
funções da biblioteca, do bibliotecário e da pesquisa escolar e se de fato estas ações acontecem e
contribuem com a aprendizagem e formação do pesquisador mirim.
A instituição estudada possui como instrumento regulamentador e norteador do ensino
educacional o PPP, sendo este um documento elaborado pela gestão diretiva da escola. Outros
documentos também regem o sistema de ensino, assim como as normas institucionais, dentre eles
analisou-se o Regimento Interno Escolar e a Política Interna da Biblioteca Escolar.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs (1998) prevê que o espaço da biblioteca tem por
incumbência, fortalecer e auxiliar a formação do aluno no quesito do ensino formal. Neste sentido, é
preciso avaliar se este espaço realmente favorece a formação intelectual e cultural do aluno, caso
contrário, torna-se apenas um depósito de livros que não corresponde à verdadeira função de uma
biblioteca escolar no quesito espaço formativo e atividades pedagógicas.
Para a análise documental sobre a contribuição da biblioteca para a aprendizagem e pesquisa
escolar, foi necessário avaliar teoricamente, através de documentos, as atividades e percepções da
biblioteca escolar, assim como projetos de incentivo a leitura e a pesquisa científica. Restringindo a
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análise documental, apenas aos tópicos de interesse do pesquisador que nutriram os objetivos da
pesquisa.
4.1 O Projeto político pedagógico da escola estudada
O PPP é um documento que tem o objetivo de definir a identidade da escola e os caminhos
para o ensino de qualidade. Como afirma Vicentini e Moraes (2008?) o PPP é o planejamento das
ações globais desenvolvidas pela comunidade escolar, contendo neste documento as concepções
institucionais, metodologia, história, missão, valores, planos de ação, diretrizes pedagógicas etc. Este
documento deve ser elaborado de forma democrática pela equipe gestora escolar, tendo este como
eixo central do ensino formal, regularidades e missão da instituição. O PPP precisa se tornar um
compromisso de todos (as) integrantes da equipe escolar, principalmente na área pedagógica,
visando a solução de problemas e a unificação de interesses, concretizando metas estabelecidas em
consentimento da comunidade escolar (VICENTINI E MORAES, 2008?).
Analisando o PPP da escola confessional privada de Goiânia, é possível notar traços de ética
cristã na apresentação de valores institucionais e da história escolar, um dos objetivos institucionais
da escola é de "Realizar a missão pela educação e evangelização, tendo como referencial o Projeto
Político Pedagógico." (ESJ, 2018, p. 14) possuindo 70 anos de inauguração institucional e traços fortes
de ensino religioso, pode-se inferir que a escola possui um modelo tradicional com aspectos
conservadores pautados na ética cristã.
A escola confessional privada em seu eixo estruturante de linguagem e comunicação propõe
espaços e atividades de leitura, debates, discurso, pesquisa e vocabulário controlado. Dentro do
ensino de língua portuguesa no propósito do PPP, o educador deverá "mediar o fazer pedagógico,
oportunizando o acesso à informação e a construção do conhecimento, numa visão crítica, analítica e
reflexiva." (ESJ, 2018, p. 23). De acordo com a proposta de acesso à informação, o educador da área
de linguagem e comunicação, deverá conhecer e mediar fontes de informação de credibilidade que
favoreçam uma visão analítica da realidade, porém, o PPP não acrescenta ou desconhece a
importância do bibliotecário neste viés de ensino, assim como no desenvolvimento das pesquisas em
qualquer disciplina escolar.
Dentro da área de linguagem e comunicação a escola propõe a meta dos alunos concluintes
do ensino fundamental estarem aptos para "reconhecer as normas da ABNT." (ESJ, 2018, p. 24). Para
o conhecimento das normas técnicas, é necessário uma pesquisa aprofundada e auxílio, quanto a
estruturação, formatação e referências de documentos. Para isto, além de conteúdos e aulas sobre o
uso das normas, conceitos de plágio, noções de autoria e escrita, ainda que não conste no PPP, o
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auxílio de um profissional bibliotecário e/ou especialista em Letramento Informacional se torna
importante para o acompanhamento e desenvolvimento destas atividades, atingindo com eficácia a
meta de uso das NBRs (Normas Brasileiras Regulamentadoras).
O PPP apresenta espaços pedagógicos diferenciados que a instituição oferece aos alunos,
dentre eles:
Sala de oficina de leitura (45,36m²), a biblioteca (134,77m²), sala de
matemática (45,36m²), sala de artes plásticas (120m²), sala de música (63
m²), sala de dança (63m²), laboratório de ciências (176m²), laboratório de
informática e robótica (143m²), Salas de audiovisual (95,90m²) complexo
poliesportivo (ESJ, 2018, p. 46).

Estes espaços pedagógicos favorecem a pesquisa, integração e aprendizagem escolar,
contudo, os profissionais atuantes nestes espaços, assim como professores, auxiliares e
bibliotecários, necessitam de diálogo e interação de projetos e ações que permeiem de forma
transversal nos conteúdos dos alunos e no desenvolvimento de habilidades, como a pesquisa,
competências informacionais e normalização de trabalhos, escrita, leitura e transformação da
informação em conhecimento.
Retomando o pensamento de Veiga et al (2001). A biblioteca deve ter o papel intrínseco nas
atividades e projetos da escola, os autores afirmam que este espaço deve constituir o núcleo de
práticas pedagógicas, neste sentido, não apenas na descrição e importância física, mas devem estar
presentes no PPP os serviços e atividades integradas da biblioteca no ambiente educacional, sendo
assim a biblioteca constitui espaço no PPP da escola confessional estudada e suas atividades estão
ligadas quase sempre aos projetos de leitura e pesquisa.
Na apresentação sobre o espaço da biblioteca, o PPP especifica aspectos técnicos, dentre
quantidade de obras, especificação de tipos de materiais. Porém, o documento não especifica a
importância dos serviços ofertados, mas agrega importância no espaço quanto as pesquisas
escolares: "têm a finalidade de transmitir notícias atuais para o enriquecimento das pesquisas
escolares."(ESJ, 2018, p. 47). Mesmo o PPP desconsiderando a figura do bibliotecário e serviços
importantes para a aprendizagem e pesquisa, é necessário ressaltar que especificamente à biblioteca
tem o papel de promoção da informação e do conhecimento, assim como o objetivo de estimular a
leitura, pesquisa e imaginação infantil.
O PPP abrange de forma integral todos os níveis de aprendizado ofertados pela escola, sendo
a educação infantil, fundamental I e fundamental II. Outras atividades que promovem a pesquisa e
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leitura especificamente na educação infantil, são as contações de histórias realizadas pelo
bibliotecário atuante na instituição, o escambo literário que é realizado anualmente em cada fase de
ensino, a visita semanal dos estudantes da educação infantil na biblioteca, a feira literária e a feira de
ciências que é orientada pelos educadores a fim de motivar a pesquisa sobre determinados assuntos,
para isso buscam a biblioteca e recursos materiais, como livros e periódicos ofertados para a
confecção de cartazes, montagem de portfólio e exposição da feira. Sendo assim, estas atividades
dialogam com as características e função da biblioteca escolar, pois Melo e Neves (2005), afirmam
que este espaço deve ser um lugar do brincar com os livros e histórias e tem a incumbência de
desenvolver a ludicidade e atração pela brincadeira e leitura no aprendizado infantil.
4.2 O Regimento interno da escola confessional

O documento que rege normas de disciplina e direitos dos alunos, clientes, pais e
colaboradores dentro da instituição de ensino é denominado regimento interno da escola, neste
contém todos os ramos e serviços ofertados, normas de utilização de espaços pedagógicos,
administrativos e funções de colaboradores.
Em análise do regimento interno da escola, verificou-se que no Art. 59 e 60 trata-se
especificamente da biblioteca, serviços ofertados e funções do bibliotecário da instituição. Destacase neste documento o serviço da biblioteca pelo profissional adequado:

Art. 59 – O Serviço da Biblioteca – é exercido por um coordenador
bibliotecário de nível superior, liga-se diretamente à Direção, Coordenação
de Curso e Corpo Docente e organiza-se de forma a atender às
necessidades da Comunidade Educativa (ESJ, 2003, p. 22).

Neste sentido, a biblioteca da instituição privada, diferencia-se de outras instituições do
estado, especificamente, instituições públicas em que não possui um profissional adequado para
assumir o espaço da biblioteca, outro quesito importante é quanto a hierarquia do bibliotecário,
denominado como coordenador da área, isso influencia e flexibiliza a atuação do bibliotecário em
frentes pedagógicas de ensino. Este profissional especializado e atuante neste espaço favorece a
afirmação de Silva (2002a) que através destes profissionais adequados, a biblioteca passa a ter uma
função de atrair o hábito pela leitura e estudo, assim como desenvolver competências de pesquisa e
função formativa que favorece o ensino e aprendizagem escolar.
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No Art. 60 em que se refere às competências do coordenador da biblioteca, destaca-se o §V
que determina ao bibliotecário a missão de “Orientar os alunos nas pesquisas e leituras,
estimulando-os positivamente na elaboração dos trabalhos” (ESJ, 2003, p.22). Este regulamento
atribui ao bibliotecário a responsabilidade de orientar e auxiliar os alunos nas pesquisas e trabalhos
escolares, apesar da não especificação em fontes de busca, normalização e desenvolvimento de
competências do pesquisador mirim, o profissional deve se atentar em demonstrar habilidades e
parcerias importantes com educadores no processo de ensino-aprendizagem.
4.3 A política interna da biblioteca da escola confessional
O documento que rege normas específicas da biblioteca quanto a sua utilização e suas
funções e serviços é denominado política interna da biblioteca, sendo assim, destaca-se
especificamente o objetivo geral disposto no documento:

A biblioteca [...] visa, por todos os meios disponíveis, participar ativamente
do processo ensino-aprendizagem, situando-se como parte efetiva no
Projeto Político Pedagógico da escola e busca atender com qualidade a toda
a comunidade educativa [...] (ESJ, 2017, p. 2).

A biblioteca situa-se como parte integrante do processo ensino-aprendizagem, e abrange
toda a comunidade escolar, buscando envolver todos os meios disponíveis para auxiliar o educador e
o aluno na complementação de ensino da sala de aula. Portanto, esta caracterização da biblioteca
como ponte de diálogo do conhecimento instigado na sala de aula, dialoga com as funções da
pesquisa e o desenvolvimento de competências do pesquisador, proposto por Gasque (2012),
afirmando que o uso e a busca da informação são essenciais no processo de aprendizagem. Em seus
objetivos específicos a biblioteca da escola confessional de Goiânia complementa, que tende a
“auxiliar a pesquisa escolar através de materiais de apoio didático, recursos informacionais em meios
digitais e acompanhamento de pesquisa e normalização bibliográfica”(ESJ, 2017, p. 2). Compete
exclusivamente ao bibliotecário atuante, prezar pela efetivação destes serviços, realizando parcerias
e demonstrando o efetivo papel pedagógico da biblioteca e seus benefícios para a formação do leitor
e pesquisador escolar.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa apresentou aspectos variáveis da importância da biblioteca para o
processo ensino-aprendizagem, para a formação do pesquisador mirim e para a instituição de ensino
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que integra este ambiente e o profissional. Algumas atividades específicas da educação infantil,
como a contação de história, visitas semanais à biblioteca, escambo literário e feira de ciências,
favorecem a pesquisa escolar, o campo da comunicação entre estudantes e a participação do
bibliotecário nestes processos.
A biblioteca escolar tem uma função formativa de desenvolver nos alunos competências
informacionais e o hábito pela leitura e investigação (SILVA, 2002a). Neste sentido, verificou-se que a
biblioteca da escola confessional privada de Goiânia se destaca quanto ao profissional especializado,
as atividades propostas no PPP e metas proposta pela biblioteca e pela instituição que integra este
ambiente como parte pedagógica no processo de ensino.É notório a particularidade da escola
confessional privada quanto as outras instituições de ensino do estado de Goiás, pela precariedade
de espaço da biblioteca e a falta de profissional especializado, reduzindo a possibilidade de
aprendizagem que este ambiente pode favorecer, quando vinculado ao educador.Mesmo com as
ações realizadas pela biblioteca e as especificações da instituição de ensino quanto ao papel da
biblioteca e do bibliotecário, percebe-se que o PPP ainda não reconhece os serviços que a biblioteca
e o profissional podem favorecer a instituição, atendendo parcialmente a afirmação prévia desta
pesquisa, compreendendo que as valorizações dos aspectos de ensino e as atividades ofertadas,
causariam maior importância à biblioteca e ao bibliotecário como parte importante do processo de
ensino-aprendizagem. Porém, não cabe apenas a instituição reconhecer e adaptar funções e serviços
pertinentes à biblioteca e sua importância no processo de aprendizagem, é necessário também, uma
conquista de espaço do bibliotecário com a oferta de serviços e de suas funções, favorecendo tanto o
estudante quanto a imagem do profissional neste ambiente educacional.
Contudo, percebe-se que os objetivos desta pesquisa foram alcançados quanto a
identificação literária e documental sobre a importância e as contribuições da biblioteca para a
pesquisa escolar numa perspectiva documental do PPP, no regimento interno e na política interna da
biblioteca da escola confessional privada de Goiânia. Percebe-se também, que as propostas
metodológicas e atividades pedagógicas da instituição favorecem o desenvolvimento educacional,
cognitivo e a pesquisa escolar nos anos pré-iniciais.
Portanto as afirmações prévias desta pesquisa foram alcançadas parcialmente, pois a escola
estudada, mesmo sendo referência de ensino para a educação básica, promovendo espaços de
leitura, motivando projetos de contações de histórias e o incentivo a pesquisa científica, ainda não
percebe em seu documento primordial pedagógico PPP, a importância do profissional bibliotecário e
do espaço da biblioteca como parte fundamental de aprendizagem e informação científica, podendo
auxiliar os professores e as demais atividades com o propósito de incentivo à leitura e a pesquisa
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escolar. Porém, no regimento interno da instituição e na Política interna da biblioteca, existe maior
clareza de ações, serviços e responsabilidades da biblioteca e do profissional bibliotecário.
Por fim, esta pesquisa tende a não esgotar outras investigações e discussões sobre o papel da
biblioteca no contexto informacional e a composição do perfil da biblioteca e do bibliotecário nos
documentos que regem uma instituição, tendo em vista as contribuições destes para a pesquisa
escolar, para o desenvolvimento das habilidades informacionais e para a transformação do
conhecimento no âmbito escolar.

LIBRARY'S CONTRIBUTIONS TO LEARNING AND SCHOOL RESEARCH IN CHILD EDUCATION:
DOCUMENTAL ANALYSIS OF THE CONFESSIONAL SCHOOL OF THE GOIANIA PRIVATE
NETWORK
ABSTRACT

Abstract: Presents library contributions to school research and development in preschool years. Its
general objective is to verify aspects of the library's contribution to the development of learning and
school research in early childhood education of a private confessional school in Goiânia. It partially
identifies characteristics and comprehensiveness of the library, the professional and the actions that
favor information and scientific research in the Pedagogical Political Project and in institutional
documents. Conceptualizes school library, information literacy and Pedagogical Political Project. The
methodological procedures of this research are classified by purpose, being categorized as applied
research and by purpose, using the exploratory research model in order to identify through
documentary data collection and bibliographic survey, concepts that integrate the Information
Literacy, the school library, the librarian, and learning methods for audiences 1 to 5 years old. It
conducts theoretical discussion from institutional documents of the private confessional school of
Goiânia. Points methods of application of information literacy in early childhood education. It
concludes that the Pedagogical Political Project of the studied school partially reaches the importance
of the library and the librarian for the development of the teaching-learning and that the librarian
should contribute to the greater visibility of the actions and projects that is in the profession and the
environment, adding in school pedagogical training. This research was carried out between April and
July 2018.
Keywords: School library. Informational Literacy. Child education. Pedagogical Political Project.
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ARTE Y TECNOLOGIA: OS ENTRE [MEIOS] DA PERFORMANCE EM TATIANA NASCIMENTO 32

Juliana Cristina B. Albuquerque 33
Goiamérico Felício Carneiro dos Santos 34
Rafael Delfino Rodrigues Alves35

RESUMO
Neste artigo analisaremos as vias performativas nos entre [meios] da obra poética de tatiana
nascimento, partindo da visão híbrida que a oralidade da artista suscita em distintos meios de
difusão. As mediações artísticas que interligam as redes sociais virtuais são pontos de análise neste
artigo. A investigação busca desdobrar como a performance, proposta por Paul Zumthor (2018)
manifesta-se nos processos intermídias da artista. Partindo de uma concisa base teóricametodológica que se ampara na pesquisa de caráter bibliográfico fluindo até o ato cartográfico
referente a perspectiva de mediação trazida por Martín-Barbero (1997;2002). O viés interdisciplinar
que une arte & comunicação é ponte fundante desta análise, assim como, a investigação da poética
de Instagram que interliga a tecnologia à poesia de performance de tatiana estabelecendo assim
novas vias de criação e difusão artística.
Palavras-chave: Arte; Comunicação; Tecnologia; Poesia; Performance.

1 INTRODUÇÃO

A voz, de fato não camufla; pelo
contrário, desmascara a palavra que a
quer mascarar. A palavra pode dizer tudo
e o contrário de tudo. A voz, qualquer
coisa que diga, comunica antes de tudo, e
sempre, uma só coisa: a unicidade de
quem a emite.
Adriana Cavarero
32

O uso de palavras em letras (nomes próprios em) minúscula é uma escolha consciente, adotada em respeito a
grafia original praticada pela artista. Assim como para bellholks, tatiana nascimento faz do uso de letras
minúsculas a expressão de não adequação às convenções linguísticas padronizadas. Assim como a utilização de
termos como “y” no lugar do no lugar do “e”, são manifestações da escrita de tatiana nascimento que
influenciam essa escrita acadêmica.
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Em pleno desenvolvimento de pesquisa no mestrado intitulada, até o presente
momento; ARTE & COMUNICAÇÃO: in(FLUXOS) DE UMA POÉTICA DE (RE)XISTÊNCIA EM
tatiana nascimento, onde a trajetória do processo se ampara nas relações entre
corpus/sujeito, padê editorial e tatiana nascimento. Padê editorial enquanto espaço de
mediações para publicação de poetas negras e lgbtqis 36; tatiana nascimento como sujeita de
produção, ação e artística que engendra os mecanismos de ativação dessa rede de afeto e
pluralidades. Sendo esse o movimento de fusão que conduzirá essa trama. Como bem diz
tatiana em uma poesia de um único verso: “tudo traz na sua natureza passar,”, a vírgula
demonstra a transitoriedade da existência, a natureza humana é marcada por trânsitos.
Como se não fossemos, apenas estivéssemos, há nisso o devir. Trajetórias de fluxos, que
podem ir além por isso estão in (FLUXOS), o prefixo “in” nega, traz pra dentro, pra si, mas o
FLUXOS é latente e percorre toda narrativa. Há em cada pensamento dessa pesquisa atos
cartográficos que buscam mapear, investigar, registrar. A cartografia dessa poética se
caracteriza enquanto ciência de afeto.
A linguagem é comunicação. Há aqueles que se estranham ainda diante dessa
afirmação. Daí a diferenciação em se pensar linguagem, como código linguístico e linguagem
enquanto ato comunicacional. Para nós, muito importa os dois aspectos, os códigos
inseridos nessa construção linguística que se apresenta em ato poético e as novas
formulações de padrões comunicacionais, que atuam “simultaneamente” como nos
relaciona Sodré (2006) a partir dos cinco processos, de Packer e Jordan, presente em Castells
(2003, p.165) i) integração: hibridização de tecnologias e formas artísticas; ii) interatividade:
o ator/usuário pode manipular diretamente o processo midiático; iii) hipermídia ou
entrecruzamento em bases pessoais de elementos separados da mídia; iiii) narratividade,
como conjunto das estratégias estéticas e formais que se resolvem em textos não-lineares
na hipermídia; iiiii) imersão, que é o envolvimento dos sentidos na simulação de um
ambiente tridimensional.
Nos campos da difusão, relembrando que para nós os aspectos de difusão, são os
mecanismos de exposição da arte, os modos como ela se espalha.
Aqui, vislumbramos os processos de difusão a partir de movimentos de hibridização,
apontando também sentidos de convergência entre arte e tecnologia. Segundo, Santaella

36

tatiana em sua rede usa o termo lgbtqi (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo).
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(2008), ao termo hibridização podem ser “aplicadas, por exemplo, às formações sociais, às
misturas culturais, à convergência das mídias, à combinação eclética de linguagens e signos e
até mesmo à constituição da mente humana” (SANTAELLA, 2003, p.135). Que em tempos de
cibercultura condiciona nossa relações, linguagens e interações a constantes processos de
hibridização. A tênue linha entre virtualidade e realidade já foi ultrapassada há tempos, não
existe mais diferenciação entre esses planos, são apenas um.
São os processos de difusão que nos permitem vislumbrar a relação entre hipermídia
e os processos de hibridização. A partir de dois aspectos primordiais: i) o processo de
recepção entre leitor e mensagem se reconfigura nas relações de hipermídia, tecendo teias
multidimensionais; ii) na definição da hipermídia, para Santaella (2003), a capacidade de
armazenar informações se fragmentam e geram novos modos de interações, o leitor
imersivo se torna coautor, ou para nós ao pensarmos os mecanismos de difusão de tatiana
nascimento as teias de hipermídia que configuram sua difusão são esferas de mobilidade e
transformação de sua própria arte.
As tecnopoéticas permitem processos de revisão e modificação da obra de um modo
mais fluido, os meios eletrônicos possibilitam um processo criativo mais amplo nesse sentido
como pretendemos demonstrar neste trabalho.

2-Ato cartográfico: processos de mediação

Traçamos neste artigo uma pesquisa de natureza qualitativa de abordagem
Cartográfica dos estudos culturais, propõe-se analisar as estruturas comunicacionais e
afetivas presentes na difusão poética de tatiana nascimento em torno de nosso objeto a
padê editorial.
A base teórica-metodológica se baseia nos processos de mediação apontados
por Martín-Barbero (1997;2012). É justamente a abordagem culturalista proposta por
Martín-Barbero relacionada as cadeias que envolvem produtores, produtos e mecanismos
difusores que amparamos este presente artigo. Essa busca em relação aos deslocamentos
pertinentes as instâncias envolvidas, como bem, pontua Bastos (2008) é que justifica-se a
escolha da cartografia social não apenas como método de coleta, mas que também permeia
a análise.
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Neste estudo voltamos o olhar para as relações culturais e as produções de
sentido presentes nas articulações difusoras das tecnopoéticas de tatiana nascimento. A
necessidade de (re)pensar a cultura de valor (relação capitalística e de poder) versus uma
cultura que promove processos de (re)territorialização, o fenômeno de ruptura que busca
desconstruir visões hegemônicas formuladas por e para determinados fluxos sociais e
econômicos, para então vislumbrar como essas articulações de (re)territorialização
consolidam-se no ato de resistência.
Como bem assume Martín-Barbero (1997) quando cita Willians e suas
formulações das dinâmicas culturais contemporâneas, são três os “estratos” de formações
culturais: arcaico, residual e emergente. Diz o autor que “a terceira camada é formada pelo
emergente que é o novo, o processo de inovação nas práticas e nos significados”, concepção
que se expressa também enquanto política cultural.

Colocar em prática a produção de uma subjetividade que vai ser capaz de
gerir a realidade das sociedades desenvolvidas e, ao mesmo tempo, gerir
processos de singularização subjetiva, que não vão confinar as diferentes
categorias sociais (minorias sexuais, raciais, culturais, etc.) no
esquadrinhamento dominante do poder. (GUATARRI; ROLNIK, 1996, p.22)

Desse modo, nosso corpus/sujeito como categoria cultural emergente apresentase também de modo político. Eis o primeiro movimento cartográfico que apontamos e
conduz parte deste olhar. Onde nosso objeto se desdobra como (re)territorialização de
padrões culturais.

3-Performance y mediação

A partir desses pontos de navegação o presente artigo conduzirá seu olhar para a
performance proposta proposta por Paul Zumthor(2018) 37 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,
37

Suíço, medievalista, poeta, romancista, estudioso das poéticas da voz.
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e eu diria mais precisamente fantasmática. Ela é um ato performativo daquele que
contempla e daquele que desempenha.” (ZUMTHOR, 2018, p. 40).
A literatura é como a água, sempre encontra uma forma de escoar por entre pedras,
frestas e abismos. A nossa metáfora38 simboliza o processo de reinvenção constante da
poesia dentro da cultura. McLuhan em seu texto Visão, Som e Fúria (2011), 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.
“Falar muito me ensinou a escrever poesia”, assim respondeu tatiana nascimento no
evento Palavra Preta 5 edição mostra de bolso 39, a uma pergunta da poeta Maré de Matos
sobre a sua capacidade em decorar suas poesias mais extensas. tatiana narrou sobre sua
relação com a oralidade, confirmando que é a partir dela que vai performando seus textos. A
oralidade é processo fundamental tanto de criação como de transformação em sua escrita.
As novas tecnologias de comunicação e informação (TDIC) proporcionam novas
experiências da linguagem como ato comunicacional e também artístico. A arte uma das
manifestações mais livres e autênticas da essência humana e, portanto, não se limita a esta
ou aquela forma.
É nessa perspectiva que a arte tecnológica mantém o relógio adiantado,
antecipando o que virá a ser tendência, provando que a tecnologia, ao
evoluir, encontra seu lastro emocional. Se a tecnologia sempre foi humana,
é na arte que ela se torna sensível, tocante. (ROCHA, 2016, p. 98)

O pesquisador e artista Cleomar Rocha em seu livro I (2016) aponta que a arte é de
fato a expressão mais forte da cultura e da linguagem, mas não pelo valor de funcionalidade
destas, sim pelo valor de essência que é fundamental ao homem quanto a sua identificação
existencial.
Há, em Deleuze (1999), uma análise interessante que contribui no modo de olhar e
pesquisar nosso objeto. Assumimos nosso corpus/sujeito a partir da visão de Bosi (2002) de
38

Parte deste tópico foi retirado do artigo “Ciberpoética: Um vislumbre mcluhiano da arte e da tecnologia a
serviço de uma nova estética”, num trabalho apresentado pela autora no GP Publicidade e Propaganda, XVIII
Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de
Ciências da Comunicação.
39
Evento ocorreu em São Paulo no espaço Aparelha Luzia no dia 20 de junho de 2019, onde as escritoras tatiana
nascimento, Cidinha da Silva e Maré de Matos trocaram vivências poéticas e contaram sobre seus processos
criativos e trabalhos artísticos.
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poesia de resistência, mas na concepção deleuziana algo nos ata, e ao mesmo tempo se
contrapõe, com a nossa forma de compreensão do objeto.

A obra de arte não é instrumento de comunicação. A obra de arte não tem
nada a ver com comunicação. A obra de arte não contém, estritamente, a
mínima informação. Em compensação, existe uma afinidade fundamental
entre a obra de arte e o ato de resistência. Isto sim. Ela tem algo a ver com
a informação e a comunicação a título de ato de resistência.
(DELEUZE,1999, p. 4)

A obra de arte atravessa todos os campos e não pertence a nenhum. A liberdade da
arte é fruto da autenticidade da natureza humana. O digital trouxe novas formas de
experimentação da poesia, é arte na tela. O ato de resistência de Deleuze (1999) é para nós
a (re)xistência da poesia presente em nossa análise. Nosso objeto é, por natureza, híbrido: a
poesia enquanto linguagem, enquanto modo de produção e difusão. A poesia é híbrida, ela
não pertence, se desloca, transfigura-se e também performa.
Para Zumthor (2018) a visão de McLuhan (1972) é significativa para se pensar as
relações de performance. O teórico canadense, ao cunhar o termo “aldeia global”, ainda na
década de 60, anteviu que o mundo estaria ligado pelos meios de comunicação eletrônicos e
diante disso escreveu acerca dos efeitos da comunicação de massa sobre a sociedade
contemporânea.
Para McLuhan (1972), as sociedades, antes fechadas, com o advento da revolução
eletrônica irromperam, se abriram. A luta de classes foi um dos fatores que corroboraram
com esse processo de cisão da era de Gutemberg, ou Galáxia de Gutemberg. (MCLUHAN,
1972)40. É justamente essa visão mcluhiana que muito nos interessa ao ser ligada a arte,
mais precisamente a poesia pós-moderna da cibercultura.
Assim, a visão de Santaella (2003) em torno da compreensão da tecnologia traz o
aspecto fundamental da cultura contemporânea, sem a qual todas as outras áreas sociais
como educação, ciência, arte, trabalho e todo e qualquer tipo de interação social, se tornaria
impossível de serem fundamentados.

40

A galáxia de Gutemberg: a formação do homem tipográfico, segundo livro escrito pelo canadense McLuhan
em 1961, publicado em 1962. Nessa obra o autor demonstra as modificações de uma cultura que deixa de ser
oral e passa a ser manuscrita com o advento da tipografia. Neste livro oautor cunha o termo “aldeia global” e
demonstra por meio de um vasto referencial como a evolução das tecnologias da comunicação influenciaram
cognitivamente modificando assim a sociedade.
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Embora a arte, em todos os tempos, seja portadora de valores
presumivelmenteuniversais, tão universais quanto difíceis de discernir, a
arte tem um aspecto material que não pode ser desprezado. Para ser
produzida, ela depende de suportes, dispositivos e recursos. Ora, esses
meios, através dos quais a arte é produzida, exposta, distribuída e
difundida, são históricos. (SANTAELLA, 2003, p. 151).

A arte, reafirmando nossa base, sempre foi um reflexo da sociedade. Não se pode
condicionar a arte apenas por fatores sociais e históricos quando ela trabalha com a
representação dos sentidos, ou seja, consegue ir além. “As grandes épocas da arte são fruto
sempre renascente do liberalismo e da liberdade de expressão do artista” (BAYER, 1979, p.
239). A condição da arte é sempre a liberdade. Partindo disso é que se capta a poesia como
fruto da essência humana.
O poeta se faz vidente por meio de um longo, imenso e estudado
desregramento de todos os sentidos. Todas as formas de amor, de
sofrimento, de loucura; ele busca por si mesmo, esgota em si todos os
venenos, para guardar apenas suas quintessências. (RIMBAUD, 2006 41).

Credita-se, com isso, que desde sempre que a poesia é de fato a alma da literatura, a
mais resistente das artes, repleta de emblemas, signos e subjetividade. Como todo fruto da
liberdade humana, a poesia se reinventa frente aos desenvolvimentos tecnológicos. Mas,
para além disso, a poesia se (re)significa mediante a uma constante mutabilidade da
subjetividade lírica do poeta. Assim, como se modifica a estética, modifica-se também as
formas de recepção da poesia, principalmente em tempos de ciberespaço e cibercultura.
Se faz pertinente, dentro dessa relação de convergência entre arte y comunicação,
inquerir em torno da relevância das novas tecnologias no processo de criação e difusão do
nosso corpus de análise, traçando assim uma investigação das tecnopoéticas. Ribeiro (2018)
nos faz pensar sobre as relações de produções textuais em meio de editores eletrônicos,
assim como nos faz voltar o olhar para a significação dos livros impressos.
Nos livros físicos, há sentidos de afeto. Tuzzo (2016) utiliza-se da visão de Morin para
compreender os resultados de sua tese de pós-doutoramento, onde investiga a
sobrevivência de jornais impressos no Brasil e em Portugal. A conclusão de Tuzzo parte da
premissa que o ser humano ainda necessita de suas percepções sensoriais e culturais
41

Trecho extraído de uma carta de Arthur Rimbaud ao poeta e amigo Paul Demeny escrita em Charleville em 15
de maio de 1871 na França traduzida por Marcelo Jacques de Moraes (UFRJ).
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também para se localizar neste mundo. Afinal, o homem é também aquilo que foi, e sua
memória, enfaticamente sensível e emocional, se ampara fortemente em sua trajetória.
Os percursos de convergência entre comunicação e tecnologia não foram capazes,
até o presente momento, de apagar da história meios tão significativos como os livros e
jornais impressos. Quais as mediações que envolvem a poética de tatiana nascimento?
A teoria barberiana em torno da mediação é plural, foi sendo desenvolvida e
modificada com o passar dos anos, com bem aponta Lopes (2018, p.15):

A leitura das mediações que o próprio autor propõe é por meio dos
sucessivos mapas das mediações que são apresentados nas introduções das
diferentes publicações de Delosmedios a lasmediaciones (MARTÍNBARBERO, 1987; 1998; 2010a). É fundamental acompanhar as modificações
que os mapas das mediações apresentam ao longo da obra barberiana. Por
isso, não há uma definição única de mediação, uma vez que ela parece ser
uma noção movente, que acompanha permanentemente as
transformações da sociedade e especificamente as da comunicação.
(LOPES, 2018, p.15)

Lopes (2018), sintetiza – e ao mesmo tempo aprofunda – a concepção de mediação
proposta nas introduções da obra de Martín-Barbero na linha histórica (1987, 1998 e 2010)
em suas diferentes inserções de elementos recodificadores da pesquisas no campo da
comunicação com base na metodologia de mediações.
A partir, disso Lopes (2018), apresenta três mapas barberianos que podem ser
usados de modo estratégico nas pesquisas empíricas de comunicação. Seu argumento é
muito indicado a objetos comunicacionais como jornais, telenovelas. No entanto, como
nosso objeto se insere dentro da trama cultural, reformularemos alguns aspectos em torno
da teoria de mediação no momento da análise dos dados da nossa pesquisa e que utilizamos
na análise deste artigo.
Sendo assim, nos interessa esse olhar plural nos agenciamentos pertinentes ao
corpus de análise deste artigo acompanhado do próprio ato cartográfico, também proposto
por Martín-Barbero (2002).
Compreendendo de fato a comunicação enquanto processo simultâneo e que se
interliga de modo significativo ao sistema de formações culturais sociais. Revela-se, assim, o
principal eixo epistemológico presente na pesquisa que vem sendo desenvolvida, assim
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como nesta análise: a convergência entre os campos de comunicação e cultura. Como bem
pontua o autor, “o desafio aparece com toda a sua densidade no cruzamento dessas duas
linhas de renovação que inscrevem a questão cultural no interior da política e a
comunicação, na cultura.” (Martín-Barbero, 1997, p.299).
Martín- Barbero (1997) estabelece o surgimento de novas percepções populares
enquanto trama, “entrelaçamento de submissões e resistências, impugnações e
cumplicidades”. Partimos da premissa que identifica o movimento negro, enquanto trama
cultural de resistência: o subalterno em oposição ao hegemônico.
A poética de tatiana nascimento já nos mostra, nesse primeiro instante, um
movimento de performance e oralidade que desdobraremos a seguir.
Para demonstrar a política de ação da poeta tatiana nascimento, frente a padê
editorial, transcrevemos a postagem da pluriartista na íntegra para que se possa mensurar
as relações diretas entre convergência artística e comunicacional; são os aparatos das novas
tecnologias que permitem a difusão da arte de tatiana; que se instaura no contrafluxo de
estéticas dominantes e hegemônicas, abaixo segue texto da autora em sua rede social
digital, postagem do dia 4 de janeiro de 2019:
a política da maravilhosidade incontestável, gênia e eterna de qualquer
obra negra/lgbtqi/periférica é além de muito branquista muito útil pra um
monte de gente. pra autorxs, nos libera do fardo de revermos,
melhorarmos,
crescermos
em
nossas
produções;
pra
crítica/academia/entusiastas, libera elxs (geralmente brancxs mas não só)
de ler, efetivamente LER, nossos trabalhos, saber do que falamos, como
falamos sobre o que falamos, o que NÃO falamos.
essa política anda de mãozinhas dadas com aquela outra, igualmente
perversa, do ineditismo de tudo que é feito por uma pessoa negra, lgbtqi,
periférica; essa nos rouba o precioso direito à história, a sermos
continuidade, a dialogarmos (referencialmente, seja construtiva ou
desconstrutivamente) com quem vem antes de nós - o perigo é nos
enterrar no presente do imediatismo midiático, que é muito fugaz, dos likes
na rede social. depois que passa o tufão da próxima/o (y simultaneamente
única, porque, lembra o que já falei?, o legado é interditado pra gente)
artista que é a febre do momento - mergulho raso mas intenso - a sede é
por outra pessoa, que seja igualmente meteórica, bombástica, re-pre-senta-ti-va.
e
dispensável.
além das consequências bem paias que apontei tem aquela drástica do
mito da representatividade: porque fulana já fez, já falou, já cantou, já
escreveu, e "me representa/ou tanto", eu não preciso falar, cantar, fazer,
escrever. uma idolatria básica que, invés de nos inspirar a sermos também,
fazermos também, escrevermos também, serve de justificativa
desmobilizadora.
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enquanto isso, aqueles autores/cantores/artistas que não são "o outro" em
que nos tornaram têm direito a comentários básicos do tipo "na primeira
obra, tal coisa era tratada imaturamente"; "no terceiro disco nota-se a
evolução harmônica do pegada que já esboçava com o sistema de
diminutas do primeiro disco"; "essa dança é dialógica com a da coreógrafa
fulana de tal do séc. 20". básicos y indispensáveis pra quem entende que a
arte é não uma aberração, o inesperado, mas parte de nosso fundamento
cultural (repara como isso de "uaaaau que incrível seu trabalho" diz que
somos isso mesmo: in-críveis> aquilo em que não se pode crer).
eu quero que quem leia minha poesia entenda que escrevo mais a palavra
"mar" que a palavra "buceta" - pra mim, a lesbiandade se inscreve aí, pela
diáspora negra, não pelo corpo. mas não é isso que acontece. vou mais uma
vez compartilhar o link de download GRATUITO do meu primeiro livro, além
do link do site www.literatura.lgbt, nesse portal, tô aos poucos subindo os
pdf gratuitos de uma coleção de mais de 50 títulos feitos por pessoas lgbtqi,
maioria pretas, com formas/conteúdos muito diferentes pra expressar não
só quem são, mas seus eu-poéticos, suas narrativas. baixem. leiam.
difundam. cri-ti-quem nossas obras. lembrando que criticar não é só falar
mal; é dizer o quê y porquê de tal coisa vc não gostou; o quê e porquê você
gostou. de um lado ainda tamos tentando alcançar o direito humano à
produção artística. de outro, o prazer cotidiano do debate crítico, fecundo,
fundo sobre como nos expressamos ainda é um luxo de que nossa
produção é privada. idolatria acrítica não só não faz bem pra minha
produção como sugere que, de fato, as pessoas não leem o que eu escrevo,
não ouvem o que eu canto. aí lascou né?
https://palavrapreta.files.wordpress.com/2017/12/lundu_tatiananasciment
o_2ed.pdf (o qr-code é pra um vídeo em que leio um dos poemas)
(NASCIMENTO, 2019, on-line)

A artista, em sua fala, publicada em uma de suas redes sociais virtuais, pontua
aspectos que pra ela são fundamentais para a difusão de sua arte. Traz reflexões em relação
do imediatismo que as redes sociais virtuais provocam nas pessoas e o caráter descartável
que condensa essas relações.
tatiana deixa claro que a difusão de sua arte, seu primeiro livro disponível para
download, é uma forma das pessoas saberem de fato o que ela escreve, mas além disso,
para impulsionar outras artistas a dialogarem com o que ela escreve e também com tudo
que veio antes dela. “ainda tamos tentando alcançar o direito humano à produção artística.
de outro, o prazer cotidiano do debate crítico, fecundo, fundo sobre como nos expressamos
ainda é um luxo de que nossa produção é privada” nesse trecho fica claro a estética de
resistência no fazer artístico de tatiana nascimento. Sua literatura se desdobra enquanto ato
de resistência, frente a estéticas dominantes, como bem pontuamos anteriormente por
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meio de dados, a literatura no brasil é branca e heterossexual. Logo, a tentativa que a poeta
narra em sua fala diz respeito a esse espaço que ela precisou determinar, criando a padê
editorial para publicar artistas negros, lgbtiq e periféricos.
Traçando a relação entre arte y comunicação a partir dos processos de mediação
apresentamos um fluxograma (figura 1) construído para demonstrar as principais
articulações difusoras da poesia de tatiana nascimento:

Figura 1 – Principais articulações difusoras da poesia de tatiana nascimento.

Fonte: Da autora Juliana Albuquerque, 2018.

O fluxograma acima demonstra os aspectos de uma estética de resistência, inferida a
partir de nossas leituras e análises frente ao objeto. Pois constata-se a arte de modo que a
mesma precisa ser articulada de diferentes modos para perfurar os espaços cristalizados de
comunicação (os veículos de comunicação tradicionais, jornais impressos, televisivos, livros
de grandes editoras e grande circulação). É importante situar nesse momento da pesquisa
que para nós a estética de resistência se articula para além dos meios de difusão, por isso a
utilização do conceito de Bosi (2002), pois, a resistência se desdobra como forma imanente
da escrita e também como tema. Se a cultura negra vincula-se a atos de resistência, a
literatura da padêeditorial também se formula dentro dessa trama cultural e política.
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Para Ribeiro (2018) a relação entre a literatura e a tecnologia, a partir da tríplice
revolução de Chartier (2002) representa a cultura escrita em constante movimento de
retroalimentação. Percebendo assim um movimento caracterizado por três fluxos; o da
escrita, da publicação e da leitura.
São os meios eletrônicos e o condicionamento natural em uma sociedade de
cibercultura “que vão se interinfluenciando” e com isso reconfiguram as tramas culturais no
âmbito literário. Percebe-se isso em nosso corpus/sujeito as relações de linguagem híbridas
são recorrentes na difusão poética da autora, no entanto, a materialidade, o livro impresso,
também é fundamental para a autora. O que justifica inclusive o seu modo de produção, que
se enquadra no movimento cartonero42.
Segundo Santaella (2003) a hibridização das artes é responsável pela ampliação da
semiodiversidade (diversidade semiótica) das artes, o que se explica a partir da
tecnodiversidade. Relações essas presentes de modo latente no fluxograma, a interação
entre linguagens diferentes e suportes tecnológicos distintos são vislumbrados a todo o
momento na poética de tatiana nascimento.
Inserido no campo material estão os livros impressos, que são feitos manualmente
em oficinas ou na casa da artista tatiana. Na cole-sãEscrevivências são produzidos 30 livros
para a autora, e 14 para a editora comercializar via site e nas feiras presenciais. A versão ebook fica disponível para download gratuito no site, característica de difusão dessa arte, o
lucro comercial fica em segundo plano. No método de difusão da padêo mais importante é
que os livros sejam baixados e lidos pelo maior número de pessoas.

Figura 2 – Foto da capa (à esquerda) e ficha catalográfica (à direita) do livro ojuoiynokaninã de
beatriz aqualtune.

42

Considerado como um dos maiores movimentos literários do século XXI com caráter de resistência artística.
Livros feitos manualmente em capa de papelão.
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Fonte: da autora Juliana Albuquerque, 2018.

A obra acima, intitulada ojuoiyn, okaninãé da autora negra beatriz aqualtune do
Distrito Federal, da região Boca da Mata, a edição que temos em mãos é o livro de número
24 de uma tiragem de 44 livros. A demarcação na ficha catalográfica da quantidade de
volumes demonstra essa literatura enquanto ato de resistência artística, existe nesse sentido
uma correlação entre modo de produção de resistência e também temáticas de resistência,
fundamento que revela todo o discurso presente nas obras da padê.
A inserção de aspectos de difusão nos meios virtuais abrange inclusive a venda
dos livros, que ocorre principalmente no site da editora. Os outros desdobramentos também
se formulam no ciberespaço, são eles: o canal de vídeos da poeta tatiana nascimento 43, os
conteúdos de performances poéticas criados e performados para difusão nas redes sociais
Instagram @tatiananascivento e Facebook @tateann. Outro mecanismo que precisa ser
mencionado é o Instagram Stories44 em seu perfil tatiana nascimento tem produzido
conteúdo poético exclusivo para o recurso do Stories. São até o momento45 seis destaques
de Storiesfixos no perfil @tatiananascivento com poéticas cotidianas. Na série intitulada
43

Canal de Youtube de Tatiana Nascimento, criado em 04/03/2017 e conta com 20 vídeos, link:
https://www.youtube.com/channel/UC7t_mjXslsxG1zDD1PZAEJg/featured, Acesso em 10 de mai. de 2019 às
14:43.
44
Lançado em 2016 o recurso também chamado de Histórias do Instagram possibilita que as interações entre
usuários fique visível por 24 horas, ou que possa ficar em destaque no perfil da pessoa.
45
Data Final de coleta dessa poética 10/05/2019 às 10:21.
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“banal” Tatiana publicou nove tecnopoéticas (fotografias com imersões poéticas), iremos
apresentar quatro tecnopoéticas que já demarcam a linguagem e estética das postagens
(figuras 3 a 6).
Figura 3 - Série: poéticas de “Stories” 1

Fonte: Instagram @tatiananascivento a “Stories intitulado “banal” (2019).

Figura 4 - Série: poéticas de “Stories” 2
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Fonte: Instagram @tatiananascivento “Stories intitulado “banal” (2019).

Figura 5 - Série: poéticas de “Stories” 3

Fonte: Instagram @tatiananascivento “Stories intitulado “banal” (2019).

Figura 6 - Série: poéticas de “Stories” 4

Fonte: Instagram @tatiananascivento “Stories intitulado “banal” (2019).
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A poeta utiliza o recurso do “Stories do Instagram” como forma de manifestação da
sua arte, ali verificamos uma tecnopoética de expressões cotidianas em poéticas de afeto,
como na poesia a seguir:

Figura 6 - Série: poéticas de “Stories” 4

Fonte: Instagram @tatiananascivento “Stories intitulado “banal” (2019).

Nota-se nesta poética que as relações entre tempo e espaço se tornam experiências.
Os processos de desterritorialização das artes e do conhecimento, por meio da cibercultura
e do ciberespaço são marcas de uma estética artística em construção. As linguagens híbridas
na poética de tatiana partem do encontro da performance, marca de retorno à oralidade,
com a expressão da arte de subversão, que foge aos padrões, brinca com as palavras, cria
novas formas de expressão poética. O que para Zumthor (2018) traz a principal característica
da poeticidade: a relação intrínseca com à sensoralidade, a poesia se estabelece num
processo de significação mental, corpórea, mas extracorpórea, pois é toda sentido, da
sinestesia do sentir, precisa ser corpo, mente, emoções, eis o ato da performance.
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Toda poesia atravessa, e integra mais ou menos imperfeitamente, a cadeia
epistemológica sensação-percepção-conhecimento-domínio do mundo: a
sensoralidade se conquista no sensível para permitir, em última instância, a
busca do objeto. (ZUMTHOR, 2018, pg.74-75)

Ferreira (2010) em sua tese de doutoramento apresentou um tratado da poesia
digital em tempos de cibercultura, investigando as múltiplas possibilidades que o meio
digital permite a poesia.
Sendo a poesia digital um desses frutos híbridos, ao prescindir da página impressa,
saindo da fixidez que prepondera nessa espacialidade e contando com procedimentos
diversos, ela se abre potencialmente em termos de linguagem. Assim, há traços importantes
apresentados (sendo algum deles até anteriores ao digital) ou ressignificados: texturas,
grafismos, volume, movimento, simulação, imersão, mobilidade, multiplicidade, topologia,
adaptabilidade, simultaneidade, instabilidade, plasticidade, legibilidade, impessoalidade,
não linearidade, interatividade, temporalidade e temporalização, performance, acaso,
dentro outros. (FERREIRA, 2010, p.76, grifos nossos)
tatiana, em seus livros, apresenta a utilização de qr-codes (figura 7), que são códigos
de barra dão acesso a outras plataformas. Nos dois livros da autora, lundu e mil994, nota-se
essa linguagem híbrida.
Figura 7 – qr-code.

Fonte: Nascimento, 2018.
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A interação entre o conteúdo no livro físico que leva o leitor a uma rede social virtual
permite novas possibilidades de ativação dos sentidos em quem acessa essa arte por
diferentes vias.
4 Conclusões

A partir dessa análise é possível perceber que os meios, dentro da visão mcluhiana,
se tornaram aspectos de grande validade dentro da poética de tatiana nascimento. Assim
como Dylan Thomas se reinventou frente a possibilidade de transmitir suas poesias no rádio,
tatiana encontrou nos meios digitais, enquanto suportes de criação, formas de criar e
performar a partir desses processos híbridos potencializando assim uma unicidade em torno
da sua voz que nos soa enquanto poética de performance.
A virtualidade e a realidade nascem e fluem nessa poética de modo natural e
possibilitam aspectos difusores ainda mais potentes de sua obra. A tecnologia para tatiana é
parte fundamental em sua mediação nota-se isso nas relações entre os [meios] o livro
hibridiza-se as redes sociais digitais em um movimento de interação constante.
As tecnopoéticas demonstradas neste artigo reafirmam as instâncias performáticas
da arte de tatiana nascimento corroborando com a visão de Santaella (1996) em se pensar a
estética tecnológica enquanto potencial de criação de novos efeitos estéticos, possibilitando
novas formas de apreensão e difusão artística na contemporaneidade.
A síntese dos estudos culturais, por meio de Hall (2003) nos reitera que é na inserção
histórica, de seu tempo, tecnologias e consciências que se figuram os agenciamentos e
mediações como foi possível analisar neste artigo.

ART Y TECHNOLOGY: those between [means] of performance in tatiananascimento
ABSTRACT
In this article we will analyze the performative pathways between [means] of the poetic work of
tatiananascimento, starting from the hybrid vision that the orality of the artist raises in different
means of diffusion. The artistic mediations that interconnect the virtual social networks are points of
analysis in this article. The investigation seeks to unfold how the performance, proposed by Paul
Zumthor (2018) manifests itself in the intermedia processes of the artist. Heading from a concise
theoretical-methodological basis that supports itself in the research of bibliographic aspect flowing
to the cartographic act referring to the perspective of mediation brought by Martín-Barbero (1997;
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2002). The interdisciplinary bias that unites art and communication is the founding bridge of this
analysis, as well as the investigation of the poetic of Instagram that interconnects technology to
tatiana's performance poetry thus establishing new ways of artistic creation and diffusion.

KEYWORDS
Art.Communication;Technology; Poetry;Performance.
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A CRIATIVIDADE PUBLICITÁRIA E AS REPRESENTAÇÕES DE GRUPOS SOCIAIS.
Goiamérico Felício Carneiro dos Santos 46
Daniel Christino47
Janaína Vieira de Paula Jordão48
RESUMO
Este artigo tem o propósito de pensar o diálogo da publicidade com o contexto cultural que tem forte
vigilância dos conteúdos veiculados pelas marcas. Entendemos que a comunicação é indissociável da
cultura e ora pode contribuir para levantar discussões, ora é pautada pelas discussões feitas pela
sociedade na qual está inserida. O que observamos é que as lutas no campo da representatividade de
minorias, assim como as de desconstrução de padrões hegemônicos têm gerado efeitos na criação de
conceitos de campanhas publicitárias dos mais diversos segmentos.
Palavras-chave: publicidade; criatividade; consumidores-contestadores, grupos sociais.

A PUBLICIDADE E CULTURA: UM DIÁLOGO NEM SEMPRE AMISTOSO

Ao lado do jornalismo e do entretenimento, a publicidade tem uma forte presença nos meios
de comunicação de massa e nas redes sociais, podendo fornecer também elementos para a busca da
compreensão da cultura. Segundo Rocha (1995), o estudo de anúncios publicitários “pode nos
colocar diante de discussões bastante importantes para o conhecimento das formas de
representação de nossa cultura” (ROCHA, 1995, p. 27). Poderíamos pensar na publicidade, então,
como uma espécie de termômetro da cultura de uma época.
No entanto, a publicidade não só revela a cultura em que está inserida, mas também dialoga
com ela. Isso quer dizer que ela pode pautar temas que vão ter repercussão na sociedade, assim
como ser pautada por eles. Tudo isso pode contribuir para construção do conhecimento das pessoas
consigo e com o mundo, trazendo ou afastando temas, formando suas representações sociais
(MOSCOVICI, 2011).
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Nas novas mídias, acresce-se a isso a interação entre os participantes, potencializando a
formação e troca de ideias e sentidos. Ou seja, a partir do desenvolvimento de tecnologias que fazem
formas simbólicas - ações, textos, imagens - chegarem a grandes públicos, a mídia passou a ser um
mediador no processo de conhecimento das pessoas (THOMPSON, 1998). E, com as novas mídias, as
próprias pessoas passaram também a serem mediadoras nesta formação desses sentidos que
caracterizam a cultura, vista aqui como “el conjunto de procesos simbólicos a través de loscuales se
comprende, reproduce y tranformalaestructura social” (CANCLINI, 1988, p. 29).
Há de se ressaltar que mídia não é somente tecnologia, por onde passa uma infinidade de
sentidos aleatórios. Existem alguns que ficam, que passam a ser comuns e até parecem naturais. É
que o campo cultural, em que se inclui a mídia, é uma espécie de arena que reflete em alguma
medida as relações que ocorrem na estrutura social, arena que, consequentemente, possibilita que a
liderança de um grupo social possa fazer o seu pensamento valer, se tornar hegemônico, sem a
necessidade da coerção ou da violência de fato, mas pelo consentimento dos diferentes grupos. É
preciso ter em mente que tais valores são criados de época em época, de sociedade para sociedade,
em que se encontram forças em relação, em que uns grupos têm maior poder para instituir (e dizer)
a sua verdade, criada em contraposição ao que seria falso, conforme suas próprias regras. Fixam-se
seus sentidos nas coisas e nos corpos, nos julgamentos e nos modos de vida (FOUCAULT, 1979). É
como se a realidade fosse tornada coisa ou um fato natural, ao nos esquecermos de que ela é fruto
da construção humana (BERGER; LUCKMANN, 2003).
Mas isso não quer dizer que a mídia desempenhe um papel central ou cujo poder de
formação de identidades e de estilos de vida se exerça sem conflitos. Tudo isso vai depender do grau
de aceitação/negociação/negação (HALL, 2003) que determinados conteúdos midiáticos terão, uma
vez veiculados para diferentes grupos e, em especial, como eles são representados nesses
conteúdos. Nos termos de Hall (2003), há três hipóteses nesta relação construída entre o discurso
midiático e a decodificação: (a) quando o espectador opera dentro do código dominante, ou seja, se
apropria dos sentidos que foram veiculados nos termos do código utilizado, que reproduz os
conceitos da cultura hegemônica, legitimada; (b) quando o espectador negocia os sentidos,
entendendo que o que foi veiculado se trata de um discurso hegemônico, mas, no plano local,
produz suas próprias exceções à regra; e (c) quando o espectador se opõe ao discurso veiculado,
fazendo uma leitura própria e diferente do que se quis no estabelecimento do código utilizado.

Here the line, amidst all its contradictions, in conditions of struggle and
contradiction, between preferred and excluded explanations and
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rationales, between permitted and deviant behaviours, between the
'meaningless' and the 'meaningful', between the incorporated practices,
meanings and values and the oppositional ones, is ceaselessly drawn and
redrawn, defended and negotiated: indeed, the 'site and stake' of struggle.
(HALL, 1977, p. 341, grifos do autor). 49

Assim, não basta olhar o conteúdo midiático de maneira isolada, nem tampouco o processo
da comunicação como um sistema de dominação do qual não se pode fugir ou reagir. Há toda uma
trama na comunicação que envolve tanto os processos sociais e culturais de produção, quanto o
desenvolvimento tecnológico, os conteúdos e a própria forma de consumi-los, que não é feita só de
cumplicidade. Mas ainda assim pode-se entender o processo comunicacional como capaz em alguma
medida de organizar, desorganizar e reorganizar a experiência social, já que o que passa pelas mídias
ganha consistência social e relevância na construção do conhecimento cotidiano de diversos grupos
sociais, inclusive retirando do isolamento os grupos marginalizados (MARTÍN-BARBERO, 2004). O
conhecimento em geral é um ato de construção que utiliza esquemas de pensamento e expressão.
As pessoas reagem a esses esquemas cujos sentidos elas também podem ter contribuído para
construir. Mas, além disso, esses esquemas mentais, formas simbólicas de percepção e apreciação,
são o produto da incorporação da ordem social, das estruturas fundamentais da sociedade, que são
comuns a todas as pessoas (como a divisão da estrutura social em faixas etárias, gêneros, sexos,
classes sociais...) e é por isso que se torna possível a produção de um mundo aparentemente
coerente, de senso comum, e é também por isso que parece "natural" que um grupo seja isso e
outro seja aquilo. É preciso, portanto, para um grupo garantir-se nessa luta classificatória para que as
representações também reconheçam a sua existência na ordem social ou lhe façam justiça
(BOURDIEU, 2007).
Assim, as lutas pelo sentido do mundo social se dão pelo poder sobre os esquemas
classificatórios que se encontram na origem das representações. E é justamente pelo fato de
prevalecer um sentido sobre outros que podemos aproximar a cultura dos processos de poder. É
como se colocássemos numa peneira pensamentos diversos sobre um determinado tema. Vão ficar
os que tiverem mais corpo, mais adesão, os que parecerem mais inteligíveis e aceitáveis ao público,
em um processo de agregação de forças que vão contribuir para a sua longevidade. A partir daí é
49

"Aqui a linha, entre todas suas contradições, nas condições de luta e contradições, entre explicações e
racionalizações preferidas e excluídas, entre comportamentos permitidos e desviantes, entre 'sem sentido' e
'cheio de sentido', entre práticas incorporadas, sentidos e valores e seus opostos, é incessantemente
desenhada e redesenhada, defendida e negociada: de fato, é o local e o que está em jogo na luta". (tradução
nossa)
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possível vislumbrar, em uma determinada época e lugar, com que tipos de ideias legitimadas e
institucionalizadas as pessoas lidam no cotidiano, sejam essas pessoas parte de grupos hegemônicos
ou subalternos, o que vai, se estamos pensando sempre em um aspecto relacional, contribuir para a
percepção de si e do outro, em uma espécie de cartografia cultural (ROLNIK, 1997). E isso incide
também no universo do consumo, da aparência, das condutas e, consequentemente, das marcações
sociais. Segundo Mendonça (2006), a produção da subjetividade não está centrada no indivíduo, mas
envolve os sentidos hegemônicos e os dissidentes ou emergentes, que circulam na esfera da cultura.
É nesse campo que as pessoas podem tomar consciência de suas reais condições de vida, e é nessa
rede de diferentes discursos que se pode desenrolar parte de uma luta pela fixação dos sentidos na
sociedade.
Os profissionais da mídia, por sua vez, acabam por materializar um modo de ver, um
imaginário que é socialmente produzido, que vai colocar em uma espécie de interação virtual
(harmônica ou não) os mais variados grupos sociais. Hall (1977) nos lembra que no processo de
codificação, ou seja, de transformação da matéria real para a simbólica dos meios de comunicação
(com escolhas visuais, verbais, de performances e apresentações), não é que os profissionais
deliberadamente selecionem, dentre vários, um discurso dominante para veicular, mas, dentro do
repertório, do campo de sentidos em que vivem, esses discursos dominantes já se universalizaram e
naturalizaram e aparecem como única forma inteligível à mão. Isto se dá, em parte, porque
interpretamos os discursos a partir de sua referência a um quadro de valores já estabelecidos tanto
socialmente quanto linguisticamente. Sperbe& Wilson (2004) chamam este fenômeno de relevância.
A dinâmica da circulação dos objetos simbólicos obedece a este princípio na relação entre contextos
culturais e expressão individual. Os fatos novos são interpretados na codificação a partir das
premissas da ideologia dominante, e, justamente por parecer natural ver as coisas assim, isso acaba
também estruturando a forma como as pessoas vão decodificar, receber essas mensagens, ainda que
possam negociar com elas. Para Miceli (2005), isso desencadeia uma margem limitada de autonomia
simbólica, tendo em vista a posição social dos agentes da produção cultural, que vão utilizar seu
quadro de valores, as suas informações acumuladas e os recursos tecnológicos de que dispõem.
Nesta perspectiva, pretendemos neste artigo lançar um olhar sobre os conteúdos veiculados
pela mídia, em especial a publicidade, em um contexto de emergência de lutas por representação, de
contestação de conteúdos publicitários e até da própria hegemonia.
PUBLICIDADE E DIÁLOGOS: O POLITICAMENTE CORRETO
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Uma das principais características da publicidade, no âmbito da cultura, é “traduzir” um
produto em um estilo de vida. Não se vende lâmina de barbear, vende-se masculinidade. Não se
vende óleo de cozinha, vende-se almoço em família. Por isso, mais do que pensar a publicidade como
uma forma de escoar excesso de produção, ou como incentivadora do consumismo, aqui pretendese pensá-la como uma leitora atenta da sociedade, uma vez que tais produtos entrarão para a vida
que pessoas já levam ou desejam levar. Produtos que, tornados sentidos, farão parte da
subjetividade das pessoas, tendo como pressuposto de que, como diz Miller (2013) não existe um
mundo exterior a nós e outro interior. O consumo faz parte da completude do self. E não olhar o
consumo como cultura é uma boa forma de deixar de lado um aspecto importantíssimo da nossa
sociedade.
Em trabalho anterior (JORDÃO, 2015), pensamos, a grosso modo, em duas formas utilizadas
pela Comunicação ao trabalhar com grupos/identidades sociais: a apresentação e a representação. A
apresentação ocorreria normalmente nos conteúdos jornalísticos, abrangendo o âmbito da vida real,
cotidiana, das práticas, da economia, em que se definem grupos, estratos, por vezes nomeando-os
ou reproduzindo os nomes já criados e em vias de legitimação (nomeando tribos urbanas ou “novas
classes médias”, por exemplo). Já a representação implicaria na produção de personagens. Ganham
força as imagens construídas de pessoas que pertencem a determinada classe social, idade, raça,
religião, pelas suas roupas, pelo seu comportamento, pela decoração de casa e pelo tipo de
emprego, modelos que são veiculados especialmente nos formatos fictícios, como filmes, novelas e
publicidade.
Da mesma forma que consideramos o consumo, queremos pensar a publicidade aqui: não
como salvadora ou vilã numa sociedade de consumo, mas como uma instância de diálogo com a
constante representação de grupos de acordo com o olhar de outros. A publicidade compõe o
repertório das nossas representações.
Se, ao construir um roteiro para o óleo de cozinha, um criativo publicitário busca imaginar
cenas que ocorrem em família, ele terá como referência a literatura, o cinema, a sua própria família,
enfim, encontrará os ingredientes no mundo à sua volta. Talvez por isso a crítica de Lipovetsky (1989)
ao afirmar que a “cultura de massa” mais reforça do que contesta os pensamentos hegemônicos da
sociedade.
Esses pensamentos hegemônicos contemporâneos, que são obviamente construídos
socialmente, começaram a ser questionados graças a lutas de movimentos sociais de minorias, como
os movimentos negro, LGBT e feminista, buscando o poder da fala em uma sociedade que
costumeiramente os deixavam (deixam ainda) à margem dos espaços simbólicos hegemônicos e de
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chances de vida. A partir daí, não só a reivindicação de espaços foi feita, mas também pelo direito de
poder ser representado de forma adequada. Piadas machistas, racistas, termos preconceituosos
passaram a ser analisados, algumas vezes rechaçados e substituídos por expressões que se
aproximem mais da realidade dos grupos. Um exemplo, é a luta que se travou para que não se
fizesse mais referência ao termo “escravos”. Uma vez que os negros não foram escravos. Foram
escravizados. Ou seja, um termo refletiria melhor não só um grupo de pessoas, mas também um
processo histórico.
Segundo Baronas e Possenti (2006), existem várias correntes teóricas que buscam definir o
Politicamente Correto, que vão do relativismo e a crise de racionalidade ao resultado de lutas de
minorias. Mas que, independentemente da corrente que se leve em conta, o movimento já causou
efeitos discursivos que devem ser analisados.
O movimento inclui em especial o combate ao racismo e ao machismo, à
pretensa superioridade do homem branco ocidental e a sua cultura
pretensamente racional. Estas são, digamos, as grandes questões. Mas o
movimento vai além, tentando tornar não marcado o vocabulário (e o
comportamento) relativo a qualquer grupo discriminado, dos velhos aos
canhotos, dos carecas aos baixinhos, dos fanhos aos gagos, passando por
diversos tipos de "doenças" (lepra, aids etc.). (BARONAS, POSSENTI, 2006,
p. 52-53)

Na sociedade mediada pelas redes sociais este novo de ambiente de lutas culturais ganhou
ainda mais força, uma vez que a voz de uma pessoa pode ter um alcance antes não tão abrangente.
Para se fazer ouvir, era preciso participar de movimentos sociais, era preciso estar engajado em
formas de organização para impor pautas de interesse. Hoje, sem sair de casa, sem estar
institucionalmente engajado em uma causa, uma pessoa pode levantar uma bandeira e esta ser
carregada por diferentes pessoas que simpatizem com o tema. Embora a arena destas lutas tenha se
ampliado para o território digital, elas continuam a ser lutas de natureza linguística. A modificação ou
supressão de termos ou expressões do thesaurus de uma língua supõe o princípio fundamental da
pragmática de que a fala é um modo de agir. Ademais, se levarmos em consideração que o glossário
das redes sociais – uma mídia essencialmente loquaz – inclui imagens, gifs, threads e outros modos
de organização do discurso, então controlar ou vigiar os usos feitos pelas pessoas destes elementos
ao se engajarem em interações nestes espaços é parte essencial de qualquer estratégia nas lutas
culturais. O território ficou um tanto mais aquecido, digamos assim.
E, como a publicidade é um produto carregado de conteúdos culturais normalmente
hegemônicos, passou a ser ela mesma um palco de disputa. A forma de se intimar politicamente a
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publicidade passa a não estar mais restrita à esfera privada, mas passa a ser um fenômeno social que
tem interferido nas formas de pensar e fazer publicidade (COSTA, COVALESKI, 2012).
Não há mais apenas o que a marca vende, mas sim o que ela representa. A representação de
grupos sociais na publicidade ultrapassa, hoje, inclusive a adequação ao seu público-alvo. Não há
somente o “se não gostei, não compro”. Há em alguma medida (sempre lembrando que não estamos
falando da internet como um todo) o “se não gostei, conclamo um boicote, ainda que eu não seja o
público”.
Como já dissemos, há muito já se entende na perspectiva dos Estudos Culturais que a
recepção das mensagens da comunicação de massa não necessariamente é feita de forma passiva.
Novas formações de sentido são possíveis de acordo com o contexto social e cultural em que se
encontra o receptor. Mas em tempos de redes sociais, a interação entre os receptores (agora não
necessariamente conhecidos entre si) é possível e por vezes ocorre o engajamento com conteúdos
publicitários, que vão desde curtidas a discussões das mensagens. Neste engajamento, que antes era
medido por curtidas e compartilhamentos, começa a surgir uma espécie de vigilância sobre os
conteúdos publicitários, no que se refere às formas de representações de identidades sociais.
Modelos de casamentos, estereótipos, papel de negros, mulheres, piadas, tudo começa a ser
desconstruído por um público mais ativo nas lutas pela construção de sentidos culturais. Entendemos
que o processo de decodificação de Hall (1977) ganha mais uma possibilidade: além da
aceitação/negociação/negação, entra também a contestação, que não só nega, mas também exige
reparação pelo consumidor-contestador.
Mas como fica o criativo publicitário nesse espaço de luta? Como no exemplo anterior, se a
história se passa em uma família, o foco agora não é mais somente as narrativas familiares. Pensa-se
na família em si. Há estereótipos, há alguma forma de machismo ou representação “equivocada”?
Porque hoje o publicitário sabe que não vende somente para o seu público. Ele muito provavelmente
será questionado por alguma falha de representação por pessoas que não necessariamente são
consumidoras da marca que está sendo anunciada. O conteúdo publicitário, que durante muito
tempo foi considerado no contexto de um ofício, de uma prática profissional, agora é obrigado a
responder às linhas de força políticas que circulam nos espaços digitais; em parte porque nestes
espaços a organização política de grupos de pressão e influência se torna muito mais ágil e natural.
Não estamos querendo com isso questionar o politicamente correto. Estamos querendo
pensar a criatividade publicitária neste novo contexto. Segundo Ostrower (2008),
as influências culturais existem sempre. Não há por que opô-las à
espontaneidade criativa, como se o fato em si, e não o tipo de influências
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impedisse o agir espontâneo. Tampouco cabe identificar a espontaneidade
com uma originalidade imaculada por influências e vínculos, com um
comportamento sem compromissos, uma espécie de partenogênese a darse em cada momento da vida (OSTROWER, 2008, p. 147).

Os valores simbólicos cristalizados no cotidiano de uma cultura são parte essencial da
matéria-prima da criação publicitária. Exatamente por isso a atividade do publicitário é
constantemente lançada no meio do turbilhão engajado das guerras culturais. Ainda segundo a
autora, quanto mais os conteúdos culturais e seus limites forem sendo absorvidos e maturados pelas
pessoas, maior será a compreensão, a espontaneidade, a intuição e mais elas podem ser livres. Os
limites não são áreas proibitivas, mas áreas indicativas. Cada nível de compreensão fornece a base
para novas possiblidades de criação. Os limites são compreendidos e requalificados. É uma
reestruturação incessante.
O potencial da renovação existe sempre, mas necessita de condições reais
para ser exercido. Essas condições reais se reportam a conteúdos de vida,
pois é ao nível de valores interiorizados que se dá a criação. Por isso
mesmo, quando uma estrutura social é reformulada, ainda seria preciso
dela derivar uma nova mentalidade, novos conteúdos de vida que não se
limitam só a condições materiais; seria preciso que a nova mentalidade
abrangesse as relações entre os homens e os significados existenciais da
vida, para que as formas expressivas em que se traduzem as vivências dos
homens, fossem também renovadas. A criação então se tornaria uma
extensão natural do fazer humano (OSTROWER, 2008, p. 159).

Ou seja, talvez em um momento de transformação em que as lutas pelos sentidos
construídos culturalmente estejam mais pungentes, tais limites ainda não estejam claros para os
produtores culturais. Segundo Barry (2012), as grandes barreiras para a criatividade são o medo do
desconhecido, de se sentir estúpido, de um julgamento prematuro das ideias.
Por um lado, a análise de certos itens lexicais (negro vs afro-brasileiro (ou
americano), homossexual vs bicha, moça vs gata, por exemplo) mostra a
clara relação desses itens com as formações discursivas históricas nas quais
passaram a ter os sentidos que têm. (...) Por outro lado, também os
locutores que produzem tais discursos acabam por ser classificados, por
exemplo, como racistas, machistas (genericamente, preconceituosos), com
base em sua prática discursiva, ou pelo menos também através dela,
mesmo que não tenham intenção de produzir os efeitos que produzem
falando, ou, ainda mais, mesmo que não se dêem conta de que seus
discursos, por incluírem determinados termos marcados, têm tais efeitos.
(BARONAS, POSSENTI, 2006, p. 50)
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É um possível efeito citado pelos autores: o politicamente correto pode acabar por censurar
diversas formas de expressão ao não admitir que tal ou tal grupo seja representado de forma que
não seja adequada, como muito bem demostrou Wottrich (2017). Segundo a autora, hoje em dia o
consumidor não pode deixar passar anúncios que firam uma ética mais igualitária e os embates
contestatórios ganham cada vez mais espaço, colocando o campo publicitário em tensão,
especialmente porque, quando tais contestações são feitas diretamente aos anunciantes, ou seja, de
forma direta ou não, os próprios contratantes publicitários.

CRIATIVIDADE COM CAUSA

Recentemente, a Cause, uma consultoria de identificação e gestão de causas, mapeou 37
temas que deverão pautar as marcas com propósito em 2019. Segundo o CEO da empresa, Francine
Lemos,
o guia é um mergulho nos assuntos que despertam o espírito crítico mas
também um estímulo para nos colocarmos ao lado de organizações que
têm a coragem de encarar esse momento de transformações e fazer a
diferença. Esperamos que esses temas inspirem companhias a olhar para o
seu propósito sob um novo viés: o da sociedade que pulsa e demanda.
(ROGENSKI, Renato, 2019). 50

Os temas levantados pela consultoria foram divididos em cinco grande blocos: grupos
identitários (apontado como “um dos mais delicados e potentes pilares de causas dos novos
tempos”), meio ambiente, saúde, tecnologia e cultura.
A tendência se faz notar: em publicações de perfis especializados em publicidade, como
Clube de Criação, B9, AdAge e Propmark, é possível perceber que o valor da notícia sobre campanhas
tem sido em boa medida pautado pelos temas que representam tal tendência. Passamos a
acompanhar e fizemos um compilado de publicações neste sentido veiculadas em fevereiro e junho
2019. É o caso de:
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- BenefitCosmetics escolhe modelo com Síndrome de Down para nova campanha
(14/01/2019)51
- Nescau inicia projeto para retirar canudos plásticos de suas embalagens (06/02/2019) 52

- #AllBoobsWelcome: Sainsbury's quer valorizar todos os tipos de seios (07/02/2019) 53
- Com humor e narração de Cid Moreira, Mash reflete sobre padrões de masculinidade
(08/02/2019)54
- Corona e Parley em ação para combater plástico nos oceanos 18/02/2019 55
- Marca de ração usa buscas por raças no Google para incentivar adoção de vira-latas
(22/02/2019)56
- Pantene celebra todos os tipos de cabelo em manifesto (26/02/2019) 57;
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- Com modelo plus size, Gillette recebe críticas e afirma que representa ‘mulheres de todas
formas e tamanhos’ (10/04/2019) 58;
- “Romeu e Julio”: Novo comercial do Uber trata de casamento gay afetado por outras
questões familiares (11/04/2019) 59;
- Campanha global: WaterWipes quer iniciar diálogos sobre paternidade (16/04/2019) 60
- Campanha pede por mais corpos masculinos reais na publicidade:Organização pede que o
mercado publicitário substitua imagens irreais de corpos masculinos por representações
comuns(17/05/2019)61
- Verizon Reunites Parents With Their Lgbtq+ Children In Pride Campaign: 'Love Calls Back'
from McCann N.Y. brings together families once torn apart by prejudice (11/06/2019) 62
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Figura 1: Campanha pede por mais corpos masculinos reais na publicidade.
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Um aspecto importante deste cenário é o próprio valor da notícia. As narrativas, as histórias,
as surpresas, tão caras à criatividade publicitária, passam a dividir espaço com estratégias de
representação de grupos ou ideais, em criações que buscam mais a racionalidade, a argumentação,
no estilo Apolíneo (CARRASCOZA, 2004).
Podemos entender que isso se trata de uma estratégia institucional, uma vez que busca
acrescentar à personalidade da marca os valores discutidos em sociedade, especialmente nas redes
sociais,

onde

esses

mesmos

conteúdos

da

mídia

especializada

são

compartilhados.

Independentemente de o consumidor clicar ou não na notícia, assistindo ou não aos comerciais,
tendo acesso ou não às ações, o trabalho institucional é realizado por meio da notícia. De certa
forma, podemos pensar na possiblidade de que, nesses casos, o primeiro contato com a publicidade
(e ainda que seja o único) é feito pelo conteúdo jornalístico.
A representação de grupos minoritários ou de causas relevantes passa a ter a importância
que, antes, o inesperado, o criativo e o surpreendente tinham. Não estamos buscando fazer um juízo
de valor se tal característica atual da publicidade é ou não benéfica para o campo publicitário,
especialmente para os criativos. O que é importante pensar é que isso se mostra, além de tendência,
como um limite (e em publicidade e criatividade, limites são direcionadores, não bloqueadores) com
o qual os profissionais de marketing e comunicação devem lidar na hora de elaborar suas estratégias.
E, pelo menos no Reino Unido, agora, mais que um limite simbólico, um limite legal: “Reino Unido
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cria regras para publicidade sexista:A Advertising Standards Authority, agência reguladora de
publicidade, anunciou regulamentação sobre a representação de papéis de gênero em anúncios 64
Por um lado, é preciso ter em mente que a representação de que falamos não precisa (e nem
deve) excluir a criatividade, o bom-humor, a emoção, as histórias que fazem parte do dia a dia dos
consumidores (ou interlocutores, ainda que não consumam) numa publicidade que há algum tempo
busca se mesclar com entretenimento. Afinal,

a própria aceitação de limites – das delimitações que existem em todos os
fenômenos, em nós e na matéria a ser configurada por nós – é o que nos
propõe o real sentido da liberdade no criar (OSTROWER, 2008, p. 160)

E por outro lado, há uma nova ferramenta que se bem utilizada, como o valor da notícia,
pode enriquecer o trabalho institucional das marcas, às vezes de forma mais barata e eficaz, ao
mesmo tempo em que dialoga com a cultura e com os anseios de uma época.
CONCLUSÃO
Buscamos com este artigo discutir os novos desafios do criativo publicitário em uma cultura
de consumidores-contestadores. Com a possibilidade de agendas dos mais diversos grupos se
ampliarem via redes sociais e com a emergência de um consumidor que, mais que nega, contesta e
exige reparação das marcas, as campanhas publicitárias têm recorrido a tentativas de responder a
tais anseios redimensionando o fazer criativo, como se tais demandas, que são importantes, também
fizessem parte do briefing, além dos objetivos propostos pelo anunciante.
Como dissemos, não nos propusemos a colocar as diferentes lutas simbólicas como vilões da
criatividade publicitária. Mas, sim, a repensar a criatividade dentro deste novo contexto. O caldo
cultural sempre esteve presente na criação publicitária. Só se conta uma piada se o público tem a
possibilidade de entendê-la, ou seja, há um compartilhamento de conhecimentos, que é a própria
cultura. Mas, dentro deste cenário, surge a demanda por representações mais apropriadas como um
forte aspecto deste aparato cultural. É preciso saber lidar com ela, ou o criativo estará fadado a criar
com medo. É necessário, portanto, que a leitura de mundo seja feita de forma menos intuitiva e que
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se empreendam esforços para o conhecimento das lutas diversas, não só as do público das marcas,
uma vez que hoje elas são contestadas por consumidores dela ou não. São estudos do
comportamento do consumidor e também o do não-consumidor, de movimentos sociais e seus
históricos de lutas, que poderão ganhar força nas escolas de publicidade.
Assim, entendemos que os “limites” são direcionadores da criação – não bloqueadores - e,
quanto mais o criativo se familiarizar com eles, mais liberdade terá para contar histórias que sejam
criativas, vendedoras, éticas e bem contextualizadas. Desta forma, será possível restabelecer um
diálogo mais equilibrado e menos bélico entre consumidores e marcas.
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O PRINCÍPIO DO JORNALISMO GOIANO ENTRE ESFERAS: A MATUTINA MEIAPONTENSE E A
ABDICAÇÃO DE D. PEDRO I

RESUMO
A pesquisa traz a reflexão dos resultados da pesquisa acerca da representação de uma nascente
esfera pública no primeiro jornal de Goiás, A Matutina Meiapontense, impresso no século XIX,
editado entre os anos de 1830 e 1834, na Vila de Meia Ponte, atual Cidade de Pirenópolis-GO. O
trabalho resultou na dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação da
Universidade Federal de Goiás (PPGCom/UFG), intitulada “O jornal A Matutina Meiapontense no
contexto da abdicação de D. Pedro I: uma análise a partir da esfera pública de Habermas”. O objeto
empírico de pesquisa é um marco da história do jornalismo goiano e funcionou como um novo
espaço social de debates e discussões a respeito de temas emergentes naquela época. Caminhando
neste sentido, a pesquisa investigou a partir de um acontecimento histórico nacional – a abdicação
do primeiro imperador do Brasil D. Pedro I (1831) – e suas consequências no contexto regional de
Goiás. O esforço se deu em compreender se a partir do surgimento do jornal em Goiás formou-se ou
não uma espécie de esfera pública, a partir do conceito de esfera pública do pesquisador alemão, o
filósofo Jürgen Habermas, considerando suas limitações e adaptações para uma análise regional.
Para chegar os resultados, foi necessário acessar as metodologias da análise de conteúdo e de
discurso com apoio dos dispositivos: interdiscurso, posicionamento e polifonia. O impresso marcou a
inauguração e a história do jornalismo goiano e, como é possível observar ao longo da pesquisa, que
A Matutina Meiapontense possibilitou aos goianos um novo espaço social de debates e discussões a
respeito de temas emergentes no Brasil do século XIX.
Palavras-chave: Jornalismo; A Matutina Meiapontense; Século XIX; Goiás; Esfera Pública.

A RAIZ DO JORNALISMO GOIANO

A Matutina Meiapontense, foi um impresso do século XIX, editado entre os anos de
1830 e 1834, na Vila de Meia Ponte, atual Cidade de Pirenópolis, Goiás. Ainda pouco compreendida
no campo comunicacional, A Matutina, foi o primeiro periódico de todo o Centro-Oeste, veiculada
também nas províncias de Minas Gerais e Mato Grosso, e atuou como representante da identidade
do povo goiano, tornando-se um mediador para formação de uma opinião pública, a partir da
veiculação da sua primeira edição. Sem dúvidas, a partir da análise dos seus escritos durante a
pesquisa que resultou a dissertação de mestrado, o periódico goiano funcionou como a pregressa
fonte de notícias, de informações e uma nascente referência do que seria um jornal e sua estrutura.
Para além da sua importância regional, o que representava, diante da distância da coroa no Rio de
Janeiro, possuir uma folha informativa numa província economicamente frágil e pouco influente,
considerando o contexto nacional?
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A pesquisa proposta, a ser apresentada durante o XIII Seminário Nacional Mídia, Cultura e
Cidadania com a temática Mídia, Diversidade e Diferença, traz parte dos resultados levantados por
meio do esforço da pesquisadora durante a pesquisa que resultou a dissertação de mestrado
apresentada no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás (PPGCom/UFG),
intitulada “O jornal A Matutina Meiapontense no contexto da abdicação de D. Pedro I: uma análise a
partir da esfera pública de Habermas”. A pesquisa utiliza-se da luneta de contribuições teóricas que
fazem parte do campo da comunicação em específico, como os estudos de esfera pública de Jürgen
Habermas e sua evidente contribuição para a observação da formação da opinião pública numa
perspectiva crítica e analítica.
A finalidade da pesquisa foi compreender se em Goiás a esfera pública de debates e
discussões, idealizada por Habermas na Europa, pode ser percebida a partir da formação da
imprensa no Estado, a fim de preencher uma lacuna existente no campo de pesquisa comunicacional,
diante da análise de um jornal nascido em Goiás no século XIX, em um período de constante
mudança na esfera social do Brasil e do mundo.
A análise do A Matutina Meiapontense proporcionou também reflexões sobre a formação
do jornalismo brasileiro, sobretudo o goiano e como ele se formou naquele tempo. O ponto de
partida para a pesquisa, explorada a partir da análise documental do objeto e posterior análise de
conteúdo e de discurso, foi investigar os elementos textuais e recursos linguísticos que fizeram parte
do periódico e reconhecer, neles, diferentes tipos de movimentações comunicacionais e interações
que podem ou não ser percebidas ao longo de suas publicações, como e de que forma ele influenciou
para a formação de um público debatedor em Goiás no século XIX. As análises de parte do jornal, que
contabilizou durante os quatro anos de circulação um total de 526 edições, possibilitaram
compreender, de uma forma global e inter-relacionada, quais os elementos que fazem d’A Matutina
Meiapontenseum problema de pesquisa comunicacional e quais componentes podemos categorizar
como conceitos-chaves que conectam à definição de esfera pública dada por Habermas.
O jornal tornou-se, sem dúvidas, um meio ativo para expansão de conhecimento com
informações mediadas por agentes políticos de grande representatividade no cenário regional. Ele
foi, além disso, o precursor na formação da opinião em todo o Centro-Oeste brasileiro, pois atingia a
um público representativo dentro da esfera social, mesmo os não-letrados que ouviam A Matutina e
confiavam, nela, as informações propagadas, pois era o único porta-voz existente na região. A folha
permitiu o fluxo de informações para a formação e instrução da sociedade goiana do século XIX,
numa lógica burguesa, evidente, de preocupação de transformação crítica sobre uma incipiente
esfera pública, aos moldes daquela sociedade ainda rudimentar. A Matutina teve total relação na
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formação da sociedade para o desenvolvimento dos goianos no período de sua existência, pois nela
fazia-se conhecer o que se passava na esfera política e social e projetar uma identidade, conforme
comprova Assis (2007), dos goianos para o âmbito nacional. O jornal iniciou também na região um
debate sobre a política quando narrou os acontecimentos históricos nacionais e locais, desde os
assassinatos dos ouvidores da Região Norte, à deposição dos brasileiros adotivos até a nomeação do
próximo presidente da Província.

A MATUTINA MEIAPONTENSE COMO MEDIADORA DE ESFERAS
O jornal A Matutina Meiapontense (1830-1834) fora apresentado ao público goiano e aos
demais leitores em um formato simples, com duas folhas e quatro páginas de conteúdo frente e
verso divididos em duas colunas e permaneceu com essa paginação até a última edição, excetuando
em alguns períodos específicos e anexos impostos ao jornal como ofícios de governo e cópias de
outros jornais.
Uma das exceções coincide com uma das edições analisadas por esta pesquisa, a edição
número 179, de 21 de maio de 1831, cuja impressão aparece em três folhas e seis páginas entre:
pronunciamentos oficiais, notícias e reflexões acerca do momento marcante para a história do Brasil.
Trata-se da primeira notícia aos goianos sobre a abdicação de D. Pedro I - 42 dias depois do
acontecimento ter sido conhecido no Rio de Janeiro – 7 de abril de 1831. O acontecimento, que
parecia distante da bucólica rotina dos goianos, trouxera consequências também para Goiás, uma
província longe do eixo central do poder político do país, mas, como veremos adiante, expectadora
ativa de suas movimentações.
Figura 1 – Primeira edição do jornal A Matutina Meiapontense
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Fonte: A Matutina Meiapontense, 05/03/1830, p.1/CAPA.

Além de ser apresentado em quatro páginas de texto corrido puro, sem ilustrações e
fotografias - que só foram inseridas e adotadas como integrantes da diagramação nos jornais
brasileiros em meados do século XIX e início do século XX, respectivamente – A Matutina possuía
algumas características visuais que pouco mudaram durante os anos de circulação, de 1830 a 1834,
considerado um tempo histórico muito curto para que necessitasse de uma formatação. Além do
mais, o jornal criou naquela sociedade uma identidade moderna - já que certamente para os goianos
possuir um jornal próprio já denotava um status de modernidade65 e uma mudança no formato até
poderia causar-lhes certa estranheza.
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Segundo o Assis (2007), o jornal A Matutina Meiapontense simbolizou para os goianos como um
instrumento de identidade e modernidade. “Em termos teórico-filosóficos, a principal referência dos
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Igualmente à maioria dos jornais brasileiros, o mural jornalístico d’A Matutina era
composto de artigos de opinião, correspondências dos leitores e assinantes, editoriais, anúncios de
desaparecimento e fuga de escravos, poemas, textos filosóficos e avisos à comunidade.

ABDICAÇÃO DE D. PEDRO I E AS MOVIMENTAÇÕES DA ESFERA PÚBLICA
Por um lado, a proclamação da independência em 1822 trouxe uma certa autonomia para a
nação brasileira em relação a Portugal. Por outro, ao declarar o Brasil independente, o sucessor de D.
João VI, seu filho D. Pedro I, tornou-se o dirigente de um povo “livre”, mas ainda vinculado às
amarras da corte portuguesa, principalmente pelo regime adotado após a conquista da
independência: a monarquia.

Enquanto no Brasil a luta pela independência mostrou-se menos duradoura
e, em curto espaço de tempo, instituiu-se o regime monárquico, nos demais
países latino-americanos ocorreram longas guerras que acabaram por
estabelecer o regime republicano (VINCENTINO; DORIGO, 1997, p.165).

D. Pedro I assumiu o comando da ex-colônia de Portugal e estabeleceu a primeira
constituição do Brasil, em 1824, inspirada nas constituições europeias que mantinham o regime
monárquico. A partir da primeira constituição, ficou estabelecida a divisão dos poderes do Estado em
quatro: executivo (exercido pelo Imperador e seus ministros), legislativo (Câmara dos Deputados e o
Senado), judiciário (Juízes e Tribunais) e moderador (atribuição exclusiva do imperador e regulava
todos os demais poderes). Outra outorga da Constituição de 1824 foi a divisão do Brasil em
Províncias que seriam dirigidas por presidentes nomeados pelo imperador. Pela primeira vez, a
liberdade de imprensa também ganhou espaço no debate regimental do país com inserção de
prerrogativas na constituição de 1824.

Considerando que, assim como a liberdade da imprensa é um dos mais
firmes sustentaculos dos Governos Constitucionaes, tambem o abuso della
os leva ao abysmo da guerra civil, e da anarchia, como acaba agora mesmo
de mostrar uma tão funesta, como dolorosa experiencia: E sendo de
absoluta necessidade empregar já um prompto, e efficazremedio, que tire
homens que pregaram essa modernidade em Goiás foi o Iluminismo do século XVIII” (ASSIS, 2007,
p.55).
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aos inimigos da Independencia deste Imperio toda a esperança de verem
renovadas as scenas.66

Todo esse destaque resultou na expansão das folhas informativas no Brasil e, apesar de o
imperador instituir o poder moderador para denominar um certo controle sob suas províncias, não
alçou sucesso no desejo de frear um movimento nascente em todo o território nacional: a formação
de perspectivas de nacionalidade pelos brasileiros e o desejo de reconhecimento de uma identidade
própria, desvencilhada de Portugal.

Quando se instalaram os trabalhos da Constituinte, a atividade jornalística
se limitava às folhas oficiosas, ou anódinas, simplesmente noticiosas. A
reunião da Assembleia Constituinte viria, porém, alterar esse quadro quase
bucólico, de folhas noticiosas ou governistas, mais hábeis nos panegíricos e
nas orações encomiásticas do que na vivacidade das críticas, ou na
veemência dos libelos (NOGUEIRA, 1973, p.18)

A imprensa após a independência torna-se veículo de instrução da sociedade acerca dos
debates políticos que circundavam a esfera social e contribuiu para a expansão e o fortalecimento
dos ideais libertários de um povo que viveu mais de 300 anos submissos às ordenações da coroa
portuguesa.
Foram circunstâncias externas à vida política brasileira que criaram
condições propícias à emergência das primeiras manifestações jornalísticas
essencialmente autóctones, ou seja, originárias do próprio lugar onde
publicamente se expressaram, produzidas em sua grande maioria, por
brasileiros nativos arraigados em todos os sentidos à territorialidade
nacional brasileira (RIBEIRO, 2004, p.63).

Apesar de a Constituição de 1824 assegurar uma imprensa “livre”, mas sob vigia do
poder moderador, os jornais só começaram a garantir uma certa seguridade nas publicações após a
instituição da primeira Lei de Imprensa, reformulada em 1830, quando a Assembleia Nacional
aprovou um estatuto próprio para as empresas jornalísticas, mas fundamentado na primeira
Constituição. A Lei de Imprensa de 1830 dava guarda aos cristãos e basicamente protegia uma elite
comercial burguesa, assegurando o direito de comunicação dos pensamentos e ideias e publicá-los
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por meio da imprensa sem que haja censura, desde que o escritor se responsabilize, na forma da lei,
pelos “abusos” que cometerem em exercício deste direito67.

A MATUTINA: UMA EXPECTADORA ATIVA DOS CASOS NACIONAIS

A preocupação de D. Pedro I com os movimentos nacionalistas que emergiam no país foi
tão evidente que quando o comendador Joaquim Alves de Oliveira intentou implantar A Matutina na
Província de Goiás, a monarquia negou o pedido alegando que não havia necessidade de uma folha
informativa no local. As razões, já explicitadas no capítulo segundo deste trabalho reforçam, além da
trivialidade das províncias afastadas do eixo central, argumento utilizado pela Corte, mas uma certa
preocupação da expansão dos ideais nacionalistas também para o interior do país.
A “desobediência” do Comendador Oliveira à rejeição do rei, já que mesmo sem a benção
imperial comprou o maquinário e fez surgir A Matutina, denota uma certa autonomia dessa elite
política e econômica do interior do Brasil, uma vez que não houve, conquanto retrate a história,
nenhuma represália por parte da Coroa em razão da teimosia do goiano. Talvez estar tão distante do
principal eixo político e econômico do país, tenha sido uma vantagem para o nascimento “precoce”
da imprensa no Centro-Oeste.
O ano de 1831, sem dúvidas, foi o de maior movimentação para o jornal A Matutina
Meiapontense, por esta razão também, escolheu-se trabalhar com este período de maior
efervescência tanto no cenário político nacional quanto em Goiás para investigar a formação ou não
de uma esfera pública. Tanto é verdade tal assertiva, que o número de correspondências no ano de
1831 foi recorde, se comparado aos outros anos de circulação d’A Matutina, foram 89 cartas de
leitores.
Ao definir o recorte são escolhidas as três principais vozes da esfera pública, conforme
Habermas (1984) denomina: atores do meio político, a sociedade e a imprensa que, segundo o autor,
representa o mediador da esfera política (primeiro ator) e esfera social (segundo ator). A sociedade é
representada n’A Matutina pelos leitores correspondentes. O primeiro material coletado para
análise trata-se de uma carta de um leitor, provavelmente homem, que assina com o pseudônimo
“Respeitador”. Ele diz o seguinte:
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Como nos Governos Constitucionaes, que felismente adoptou o Imperio do
Brazil debaixo dos auspícios do seo Perpetuo Defensor O Senhor Dom
Pedro I o maior e o mais liberal dos Imperantes; a Ley deve ser a tocha que
encaminhe todos os actos dos Cidadãos (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 2
de abril de 1831, n. 158, p.3).

Na correspondência, pode-se inferir que o “Respeitador” deixa transparente a sua afeição
pelo imperador, uma marca disso é quando ele o denomina como o “Perpetuo defensor” e o “maior
e mais liberal dos imperantes”. Outra observação do trecho acima é sua simpatia pela monarquia, já
que “felismente adotou o Império do Brazil”. Uma correspondência pouco comum para o período em
que a harmonia entre a esfera política e a sociedade estava sob ameaça e o jornal A Matutina como
mediador do conflito, mostra-se, à primeira vista, na publicação desta carta, que o veículo
certamente dava voz às diferentes ideias presentes naquele período oitocentista. Mas o
correspondente segue com sua reflexão sobre a importância de os cidadãos conhecerem as leis e
praticá-las, ele se considerava o “desejozo da boa Ordem das couzas”, uma assertiva que denota
certo conservadorismo, e que a sociedade deva “marchar segundo as Leis para socego e
tranquilidade dos súbditos de S.M *sua majestade+ O Imperador” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 2
de abril de 1831, n. 158, p.3, grifo nosso), uma referência aos presidentes das províncias legitimados
como súditos diretos do imperador D. Pedro.
Na imprensa do Brasil imperial de um modo abrangente, segundo Ribeiro (2004) havia uma
sutil diferença entre a esfera pública privada e a esfera do Estado. Ribeiro analisa a imprensa do Rio
de Janeiro e, para ela “nota-se a presença de largas faixas de coincidência devidas às superposições
de público e de manifestantes, os quais tinham livre trânsito e reconhecimento em ambas as esferas”
(RIBEIRO, 2004, p.53). Ou seja, a esfera social burguesa também estava em grande parte inserida na
esfera política.
Em Goiás, a imprensa A Matutina em seu caráter pouco comercial e essencialmente
ideológico e com interesses políticos, bem como a esfera pública literária da segunda fase de
Habermas que emerge e se firma na Europa do século XIX, tornara-se precursora de uma mediação
de conflitos com interesses de formação de uma opinião pública com base nos ideais liberais e
burgueses. A opinião pública era, portanto, o que caracterizava a “possibilidade de um grupo de
cidadãos julgarem as ações consideradas contrárias à Constituição e aos interesses dos indivíduos
que possuíam os instrumentos necessários para publicá-las” (COSTA, 2013, p.67). A formação da
opinião pública para o A Matutina deu-se por inserir as vozes das esferas privada e política e de uma
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nascente esfera pública literária, por meio da opinião proferida pelo próprio redator padre Fleury, ou
pela disposição das demais opiniões conforme o interesse do grupo mantenedor do jornal.
Em todo o país, algumas forças estavam descontentes com a instauração da regência: o
grupo dos restauradores que imploravam a volta de D. Pedro I e os radicais liberais que queriam o
quanto antes uma mudança na estrutura política do Brasil, os quais não aceitavam a regência e,
muito menos o retorno de D. Pedro I ao poder. Esses grupos, os radicais, promoveram sucessivas
revoltas contra o poder central no período regencial, como exemplo a Cabanagem (Grão-Pará),
Balaiada (Maranhão), Sabinada (Bahia), Farroupilha (Rio Grande do Sul) entre outras (ASSIS, 2007,
p.73). Entre essas duas diferentes forças políticas do Brasil, estavam os moderados, apoiadores da
abdicação, sustentadores do período regencial e, incluem-se, os financiadores d’A Matutina
Meiapontense.
As declarações analisadas n’A Matutina mostram que os habitantes da província longínqua
do eixo político central do país também comungavam com aqueles que estavam mais próximos da
administração do território nacional e, das declarações presentes nas edições d’A Matutina, não
encontrou-se nenhuma manifestação contrária à abdicação ou reflexões consideradas mais radicais
para a época, como a evocação da quebra do regime monárquico, por exemplo.
Os escritos analisados são discursos de uma elite burguesa crescente no país,
ideologicamente vinculada ao grupo político dos moderados que estavam em busca de um progresso
social e econômico e de uma estabilidade política baseada na obediência às leis e à ordem, sempre
respeitando a figura um tanto quanto paternalista do imperador do Brasil. Até agora, A Matutina
tem demonstrado, enquanto mediadora do debate, sua habilidade no uso do discurso para
estruturar seus enunciados, com base em prerrogativas liberais, capaz de conduzir legalmente a
sociedade para a formação da opinião pública.

O RECORTE METODOLÓGICO
A pesquisa traçou um longo percurso histórico, teórico, metodológico e analítico a fim de
conduzir uma leitura mais compreensível da formação do discurso jornalístico em Goiás sobre o
acontecimento histórico, particularmente a abdicação de D. Pedro I em abril de 1831 e sua
consequência para o contexto regional. A questão subjacente a toda pesquisa foi identificar se o
primeiro jornal de Goiás, A Matutina Meiapontense, cedeu ao funcionamento da esfera pública a
partir da concepção teórica de Habermas e contextualizando-a para uma análise das vozes que
ajudaram a construir o jornal durante sua circulação. Nesse ínterim, para viabilizar a análise, a
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pesquisa limitou-se em investigar as publicações do ano de 1831 – período de intensas
transformações que mudaram os rumos da história do Brasil e de suas províncias.
Escolheu-se trabalhar com as correspondências, notícias, artigos de opinião, editoriais e
ofícios de governo que trataram o tema da abdicação de D. Pedro I e, como consequência direta para
o contexto local, a deposição do presidente da Província Miguel Lino de Moraes. Dom Pedro I, como
retratado no período analisado, foi sendo considerado pelo jornal ao longo de sua narrativa como
um imperador déspota e anticonstitucionalista, com um pêndulo ideológico mais ajustado à veia
radical e conservadora. Como reflexo das movimentações nacionalistas emergentes em todo o
território brasileiro, a crise econômica e as mudanças constantes dos seus representantes no
ministério, a figura do imperador, que não era brasileiro nato, foi caindo em descrédito e a imprensa,
de um modo geral, contribuiu para propagar uma visão cada vez mais impopular do monarca. Com
todo esse contexto, restara ao rei abdicar do trono em prol do seu filho, brasileiro nato, Dom Pedro
II, contando apenas quatro anos de idade. Portanto, instaurou-se no Brasil, a partir do dia 7 de abril
de 1831, oficialmente o período regencial.
Em Goiás, quatro meses após a abdicação de Dom Pedro do trono, o vice-presidente da
província, Luiz Bartholomeu Marques, intentou um golpe que resultou na deposição de Miguel Lino
de Moraes e de todos os brasileiros adotivos que ocuparam cargo públicos na capital da Província.
Enquanto Dom Pedro renunciou ao cargo de imperador, em Goiás, o movimento nacionalista
demonstrou-se mais pujante, retirando à força do cargo o maior representante do poder, nomeado
anteriormente por Dom Pedro.
Durante a coleta do material, foi possível fazer um recorte das principais vozes que
auxiliaram na construção do discurso do povo goiano, como mostrado, composto de pessoas
letradas, majoritariamente do sexo masculino e pertencentes a uma classe econômica privilegiada, a
burguesia. O que pode ser observado é que o discurso coaduna com a política e o modo de agir da
burguesia regional, mesmo que ainda em formação, tratou-se de manter, por muitas vezes, o
controle das tensões em Goiás com propagação insistente de palavras de “ordem” e “obediência às
leis”. Mesmo sendo poucas as vozes contrárias à linha ideológica do jornal, A Matutina
Meiapontense teve importância na esfera social, mas sobretudo na política, quando em dezembro de
1831 conquistou a afirmação do próximo líder a governar a província, Rodrigues Jardim, goiano e
pertencente à elite que detinha daquele novo espaço de discussões – o jornal.
Conquistado o sossego, era necessário continuar o trabalho de formação de opinião n’A
Matutina, na verdade, era indispensável instruir o povo goiano para a manutenção da tal ordem
social, reforçando o discurso de obediência às leis para que esse mesmo público não se voltasse
205

contra o atual governo ou contra à tríade escolhida pela Regência para governar Goiás por quase
quinze anos. Com esse discurso, o jornal permaneceu até a sua última edição, em 1834.

RESULTADOS
Conforme analisado, segundo a leitura da obra-base desta pesquisa, Mudança Estrutural da
Esfera Pública, de Jürgen Habermas, é dentro de uma ordem burguesa e mediada pela esfera
pública, o lugar seguro para o domínio e o controle social. Por um lado, uma Regência moderada que
tanto evidenciou em suas proclamações – noticiadas pela A Matutina - uma satisfação com a saída
de Dom Pedro I. Do lado dos goianos, a tão distante província dos sertões e aparentemente
insignificante no contexto nacional, mostrou-se ativa diante dos acontecimentos assistidos na corte e
sofreu seus reflexos com a deposição de um brasileiro adotivo, Miguel Lino de Moraes. O futuro
presidente da Província de Goiás, padre Fleury tanto usou sua arma de difusão ideológica para o
convencimento e formação de uma opinião pública, e firmar-se no poder, mantendo o controle das
relações entre a esfera social e a esfera política, sempre atracada no discurso legalista e
constitucional.
Em 31 de dezembro de 1831 José Rodrigues Jardim assume o comando da Província de
Goiás para a “tranquilidade” dos goianos e, por ora, do Comendador Joaquim Alves de Oliveira e do
padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, que assumira, a partir de 1831 mais um encargo, além de
redator, vereador de Meia Ponte. O que não poderia ser de outra forma, apesar de não fazer parte
da nossa análise, mas importante para a compreensão das movimentações da esfera burguesa
goiana, A Matutina atribuía, agora, já em 1832, a tranquilidade ao governo de Rodrigues Jardim. Não
havia mais conflitos na esfera política que justificassem críticas do jornal. “A tranquilidade publica se
vai restabelecendo nesta Cidade, e desde os tumultuosos dias de Agostoate hoje [12 de Março]
nunca se desfrutou tanto socego” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 27 de março de 1832, n.312, p.2,
grifo nosso).
De outra forma, essa “opinião pública esclarecida”, iluminada pela burguesia brasileira e
orientada por esse jornalismo que gozava de uma certa autonomia do império, se forma com o
objetivo de assegurar-se na esfera social e transformar a esfera politicamente ativa. Numa
perspectiva habermasiana, o redator d’A Matutina qualifica a opinião pública como um possível
ponto de resistência à função governamental administrativa e, ademais, essa opinião de um público
pensante vem de uma reflexão privada sobre os seus interesses particulares, seja de ascensão ou
manutenção do poder (HABERMAS, 1984, p.282).
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A Matutina, como instrumento de comunicação e propagadora de um discurso,
desempenhou funções de manutenção do sistema estabelecido pelos moderados, restaurando uma
determinada ordem social e marginalizando outros grupos políticos de oposição, os radicais
exaltados e os restauradores. Em todo o material coletado, há apenas uma única voz da esfera social
que se manifesta de forma contrária à linha ideológica do veículo, mesmo assim, de forma tímida.
Trata-se da primeira correspondência analisada, escrita por um leitor que enfeita sua escrita com
elogios ao imperador Dom Pedro I. A carta fora escrita e publicada antes da abdicação, dia 2 de abril
de 1831. Há, portanto, duas hipóteses: ou os leitores estavam de acordo com o discurso propagado
pelo jornal ou suas tentativas de correspondências foram censuradas pelo redator. Considerando,
portanto, que as correspondências do até então presidente da província Miguel Lino de Moraes
diante das duras críticas do redator ao seu governo foram publicadas na íntegra pelo jornal, faz-se
esta pesquisa apostar na primeira hipótese – de que os leitores correspondentes comungavam com o
discurso propagado pelo jornal, já que os representantes da esfera política conseguiam dialogar com
A Matutina sem censura aparente.
O jornal tornou-se, no período específico analisado, um meio ativo para expansão de
conhecimento com informações mediadas por agentes políticos de grande representatividade no
cenário regional. Ele foi, sem dúvidas, o precursor na formação da opinião em todo o Centro-Oeste
brasileiro, pois atingia a um público representativo dentro da esfera social, mesmo os não-letrados
que ouviam A Matutina e confiavam, nela, as informações propagadas, pois era o único porta-voz
existente na região. O jornal incipiente permitiu o fluxo de informações para a formação e instrução
da sociedade goiana do século XIX, numa lógica burguesa, é claro, de preocupação de transformação
crítica sobre a esfera pública. A Matutina teve total relação na formação da sociedade para o
desenvolvimento dos goianos no período de sua existência, pois nela fazia-se conhecer o que se
passava na esfera política e social e projetar uma identidade, conforme comprova Assis (2007), dos
goianos para o âmbito nacional. O jornal iniciou também na região um debate sobre a política
quando narrou os acontecimentos históricos nacionais e locais, desde os assassinatos dos ouvidores
da Região Norte, à deposição dos brasileiros adotivos até a nomeação do próximo presidente da
Província.
O jornalismo da época, como vimos numa análise teórica, de concepção burguesa,
funcionava como um espaço de debate e manifestação de pensamentos, mesmo que pouca
diversidade ideológica, o fluxo de informação foi possível a partir dessa comunicação mediada, de
suporte tecnológico, neste caso a impressão.
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No liberalismo pregado pel’A Matutina, o Estado é o poder público e a sociedade civil,
como um espaço privado, vai a público, participando também do espaço público através da opinião
pública, representada pela esfera burguesa, apresentada nas páginas do jornal (HABERMAS, 1984). E
mesmo que a as vozes d’A Matutina não foram fiéis representantes de toda a classe social goiana pois pouco se viu contrapontos dentro do próprio jornal, excetuando os conflitos entre o mediador e
a esfera política – ela estimulou e transformou o modo de pensar daquela sociedade, porque,
conforme Habermas (1984, p.128): “a liberdade de falar ou de escrever pode ser-nos retirada por um
poder superior, mas não a liberdade de pensar”. Os conflitos políticos em Goiás, principalmente após
a deposição de Miguel Linoe a ascensão dos radicais no poder, narrados pel’A Matutina, permitiu
que o grupo dos moderados se desenvolvesse politicamente na província. Por isso, “Os jornais
passaram de meras instituições publicadoras de notícias para, além disso, serem porta-vozes e
condutores da opinião pública, meios de luta da política partidária” (BÜCHER apud HABERMAS, 1984,
p.214) e o projeto em Goiás também se deu conforme o teórico analisou na Europa do século XIX,
obviamente nas proporções devidamente representadas.
O Comendador Oliveira foi dono de uma perspicácia atípica do século XIX em Goiás,
enquadrando os centroestinos na dinâmica da cultura impressa. A Matutina Meiapontense se tornou
a tática perfeita para executar um certo “adestramento social” a favor dos princípios constitucionais
que o grupo pregava. Toda determinação do Comendador Oliveira com o apoio do seu redator padre
Fleury, provavelmente, deveria vir à tona ao sentir que além de ser precursor da tipografia do
Centro-Oeste, conseguiu atingir o inatingível: a imaterialidade, a racionalidade, os desejos e os
sentimentos. “Assim como a discussão dos filósofos se desenrola em face do governo para instruí-lo
e sondá-lo, também ocorre ante o público do povo para induzi-lo a se servir de sua própria razão”
(HABERMAS, 1984, p. 129).
Os mediadores que compuseram os discursos d’A Matutina, o padre Fleury e o
Comendador Oliveira, modificaram a esfera pública goiana mediante os seus interesses privados. A
Matutina Meiapontensefuncionou como articuladora da opinião pública e reflete, de alguma
maneira, a proposta de partes dos jornais goianos: formar opinião pública orientada, conforme a
ordem, segundo as lógicas conservadoras de uma região submetida ao poder das forças políticas
centralizadas.
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THE PRINCIPLE OF GOIÁS JOURNALISM BETWEEN BALLS: A MATUTINA MEIAPONTENSE AND THE
ABDICATION OF PEDRO I
ABSTRACT
The research reflects the results of the research about the representation of a nascent public sphere
in the first newspaper of Goiás, A MatutinaMeiapontense, printed in the nineteenth century,
published between 1830 and 1834, in Vila de Meia Ponte, present-day City of Pirenópolis-GO. The
work resulted in the master dissertation presented to the Graduate Program of the Federal
University of Goiás (PPGCom / UFG), entitled “The newspaper A MatutinaMeiapontense in the
context of the abdication of D. Pedro I: an analysis from the public sphere of Habermas ”. The
empirical object of research is a milestone in the history of Goiás journalism and functioned as a new
social space for debates and discussions about emerging themes at that time. Moving in this
direction, the research investigated from a national historical event - the abdication of the first
emperor of Brazil D. Pedro I (1831) - and its consequences in the regional context of Goiás. The effort
was made to understand if from the emergence From the newspaper in Goiás a kind of public sphere
was formed or not, based on the concept of the public sphere of the German researcher, the
philosopher Jürgen Habermas, considering its limitations and adaptations for a regional analysis. To
reach the results, it was necessary to access the content analysis and discourse methodologies
supported by the devices: interdiscourse, positioning and polyphony. The print marked the
inauguration and history of Goiás journalism and, as it can be observed throughout the research, that
A MatutinaMeiapontense allowed the goianos a new social space of debates and discussions about
emerging themes in nineteenth century Brazil.
Keywords: Journalism; A MatutinaMeipontense; XIX century; Goiás; Public sphere.
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A IMPRENSA LGBT BRASILEIRA SOB A ÓTICA DA FOLKCOMUNICAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS
JORNAIS LAMPIÃO DA ESQUINA E CHANA COM CHANA

Larissa Silva e Artiaga68
Rosana Maria Ribeiro Borges69
RESUMO
O presente artigo apresenta como base teórica a folkcomunicaçãoou comunicação folclórica. A partir
dessa teoria, dá-se uma breve interpretação acerca da história do movimento LGBT brasileiro na
imprensa, com foco nos jornais Lampião da Esquina e Chana com Chana. O objetivo é analisar como a
folkcomunicação se relaciona com os referidos periódicos, especialmente no que se refere a
linguagem empregada pelas publicações para se comunicar com o público LGBT brasileiro durante as
décadas de 1970 e 1980, período em que os jornais circularam. Para tanto, a metodologia
empregada é a análise do discurso. No caso do jornal Chana com Chana, o foco da análise em
questão recai sobre a quarta edição do periódico, publicada no ano de 1983. Tal referência se deve
ao fato de que a edição selecionada para análise noticia um protesto de grandes proporções, que
ficou conhecido como Stonewall brasileiro. Como resultado da análise do discurso presente tanto no
Lampião da Esquina quanto no Chana com Chana, é possível apontar que a linguagem utilizada por
ambos os periódicos pode ser relacionada com a folkcomunicação a partir do momento em que as
publicações valorizam em seus textos gírias e assuntos próprios da comunidade LGBT, ou seja, do
folclore relacionado a essa comunidade. Por meio dos dados coletados via levantamento
bibliográfico e levantamento documental, ficou clara a preferência dos redatores dos jornais citados
por uma linguagem informal. Ressalta-se ainda, o fato de que os textos eram escritos por pessoas
LGBT e para pessoas LGBT. Como legado histórico, destaca-se a importância do Lampião da Esquina e
do Chana com Chana para fins de representatividade e também para a preservação da memória
LGBT no Brasil. A existência dos periódicos em questão é um marco para a história do movimento
LGBT brasileiro, especialmente considerando os riscos e a vulnerabilidade social a qual muitas
pessoas LGBT estão expostas.

Palavras-chave: Chana com Chana; Lampião da Esquina; Imprensa LGBT; Folkcomunicação;

1 INTRODUÇÃO

Ao falarmos a respeito da imprensa LGBT brasileira em termos teóricos, nada mais
adequado do que relacioná-la àquele que é considerado o primeiro estudo teórico
comunicacional brasileiro, a folkcomunicação, ou comunicação folclórica, teoria que pode
ser empregada no estudo da comunicação em grupos ditos minoritários.
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A folkcomunicação é considerada uma disciplina moderna situada na fronteira entre
o folclore – termo que aqui é assumido como referente às manifestações culturais – e a
chamada comunicação de massa, ou ainda, o impacto causado pelos conteúdos veiculados
pela grande mídia na audiência. Para tanto, precisamos compreender os conceitos de
comunicação e comunicação de massa.
Temer e Nery (2009) afirmam que a comunicação é uma questão inerente ao ser
humano, que desde tempos pré-históricos, percebeu, ainda que talvez de forma
inconsciente, a comunicação como sendo uma forma de poder. Comunicação é portanto “a
capacidade humana cuja aquisição remonta às origens do desenvolvimento humano e da
própria sociedade. No decorrer de sua história, o homem vem desenvolvendo técnicas e
tecnologias que ampliam seu poder e dimensão”. (TEMER; NERY, 2009, p.10)
Segundo Melo (2018), a utilização da folkcomunicação enquanto aporte teórico se
deu formalmente no ano de 1967, quando Luiz Beltrão apresentou sua tese de doutorado,
intitulada “Folkcomunicação, um estudo dos agentes e dos meios populares de informação
de fatos e expressão de ideias”, na Universidade de Brasília (UNB). Fundamentada nos
estudos sobre a comunicação de massa, a folkcomunicação busca identificar e ressaltar os
elementos da cultura popular brasileira.
Por permitir a análise da comunicação em grupos marginalizados, a folkcomunicação
foi escolhida como teoria embasadora do presente artigo. Nesse contexto, apresentaremos
a seguir uma breve explanação teórica sobre a folkcomunicaçãoe sobre a história do
movimento LGBT e da imprensa LGBT no Brasil, com foco nos jornais Lampião da Esquina e
Chana com Chana. Ambos foram escolhidos para essa análise porque traziam uma
representação positiva do “ser LGBT” e também porque eram escritos por LGBTs e para
LGBTs, majoritariamente.
Especificamente no caso do Chana com Chana, a análise centra-se na edição número
4, publicada no ano de 1983. A edição em questão apresenta o artigo “Democracia também
para as lésbicas: uma luta nos Ferro’s Bar”, que traz as opiniões das lésbicas acerca do
episódio que ficou conhecido como Stonewallbrasileiro, ocorrido em 19 de agosto de 1983,
data que posteriormente passaria a ser considerada como o Dia Nacional do Orgulho
Lésbico. Para tanto, faz-se necessário responder a seguinte pergunta, “Como a
folkcomunicação se relaciona com os periódicos Chana com Chanae Lampião da Esquina?”.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente artigo é resultado de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo bibliográfica,
documental. O método empregado é a análise de discurso. As técnicas de coleta de dados
correspondem aos levantamentos bibliográfico e documental. A escolha da referida metodologia se
deve ao fato de que para responder a questão problema, “Como a folkcomunicação se relaciona

com os periódicos Chana com Chanae Lampião da Esquina?”, faz-se necessário compreender
o discurso utilizado pelos periódicos analisados.

2.2 FOLKCOMUNICAÇÃO

Como dito, os estudos de folkcomunicação estão diretamente ligados aos estudos do
primeiro Doutor em Comunicação formado no Brasil, professor Luiz Beltrão. Sua maior
inquietação centrava-se nas camadas populares, no homem excluído, no folclore como
manifestação cultural.
Em livre tradução para o português, o termo folk remete a “popular” e a “folclore”. O
próprio Luiz Beltrão assim define como é possível entender em que consiste a
folkcomunicação, “é o processo de intercâmbio de informações e manifestação de opiniões,
ideias e atitudes por parte da massa, por intermédio de agentes e meios direta ou
indiretamente ligados ao folclore” (BELTRÃO, 2001, p.47).
Para Temer e Nery (2009), a folkcomunicação representa a primeira teoria
genuinamente brasileira da comunicação. Em linhas gerais, essa teoria diz respeito à cultura
popular, que pertence e é fomentada pelo povo, sem a obrigatoriedade da utilização de
meios formais de comunicação, tais como jornais, revistas, televisão e quaisquer outros
meios relacionados à grande mídia.
Beltrão (1980) aponta que apesar de não existir uma obrigatoriedade, os meios de
comunicação de massa podem sim ser utilizados em certos casos como formas de divulgação
da cultura folclórica. Entretanto, embora exista essa possibilidade, na folkcomunicação, as
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manifestações são sobretudo resultado da “atividade artesanal do agente comunicador,
enquanto seu processo de difusão se desenvolve horizontalmente, tendo-se em conta que
os usuários característicos recebem as mensagens através de um intermediário próprio em
um dos múltiplos estágios de sua difusão”. (BELTRÃO, 1980, p. 265)
Marques de Melo (1972) afirma que o campo da folkcomunicaçãocontempla o
estudo da linguagem popular, das imagens e representações dos membros da massa. Dessa
maneira, o objeto de estudo dessa teoria, localiza-se na divisa entre o folclore,
compreendido como forma de manifestação cultural das classes subalternas ou
marginalizadas, e a comunicação de massa.

É o estudo dos caixeiros-viajantes e dos motoristas de caminhão, agentes
de mudança social, que mantêm as cidades do interior informadas sobre a
“grande vida que acontece lá fora”. É também o estudo das informações
escritas: os folhetos da literatura de cordel - “o jornal romance do
trabalhador rural”, na opinião do sociólogo Renato Carneiro Campos – os
almanaques, as folhinhas calendários, os livros de sorte, os volantes: a feira,
o estudo dos centros populares de informação: a feira, a cozinha das casasgrandes, o pátio da igreja, a farmácia, a barbearia, o bar, os portos fluviais,
os postos de gasolina, onde “as novidades são recebidas e interpretadas,
provocando a cristalização de opiniões capazes de levar a massa,
aparentemente dissociada e apática, a uma ação uniforme e eficaz”(MELO,
1972, p. 74).

Segundo Temer e Nery (2009), a folkcomunicaçãonão desassocia a cultura folclórica
da cultura de massa, visto que é impossível viver isolado em sociedade. Assim, sob essa
perspectiva teórica é possível estudar inúmeros temas, incluindo a comunicação dos
movimentos alternativos, dentre eles o movimento LGBT brasileiro.
Nesse sentido, os membros do ativismo e da imprensa LGBT corresponderiam ao que
podemos chamar de agentesfolkcomunicacionais. Para Beltrão (1980), esses agentes seriam
os líderes de opinião dos grupos sociais, por exemplo, um padre, um pastor, em suma, uma
figura reconhecidamente importante para um determinado grupo.
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Na Folkcomunicação há maior elasticidade em sua identificação: os líderes,
agentes-comunicadores de folk, aparentemente, nem sempre são
autoridades reconhecidas, mas possuem uma espécie de carisma, atraindo
ouvintes, leitores, admiradores e seguidores, e, em geral, alcançando a
posição de conselheiros ou orientadores da audiência sem uma consciência
integral do papel que desempenham. (BELTRÃO, p. 269, 1980)

No sistema folkcomunicacional, o processo denominado fluxo da comunicação se dá
em dois estágios – dos meios aos líderes e desses aos seus amigos mais próximos. Dessa
maneira, forma-se a audiência, que para os fins de estudo da folkcomunicação, corresponde
aos grupos rurais, urbanos e culturais que de uma forma ou de outra estão à margem da
sociedade. Na identificação da audiência, a linguagem empregada pelos grupos analisados
constitui fator importante.

Não se deve esquecer que enquanto os discursos da comunicação social são
dirigidos ao mundo os da folkcomunicação se destinam a um mundo em
que palavras, signos gráficos, gestos, atitudes, linhas e formas mantêm
relações muito tênues com o idioma, a escrita, a dança, os rituais, as artes
plásticas, o trabalho e o lazer, com a conduta, enfim, das classes integradas
da sociedade. (BELTRÃO, 1980, p.259-279)

Aliado ao conceito de agentes folkcomunicacionais, há ainda um outro conceito, mais
recente, o dos meios folkmidiáticos. Trigueiro (2005) salienta que este último é um conceito
ainda em fase de construção, entretanto, podemos interpretar que os meios folkmidiáticos
são aqueles que se incumbem de “traduzir” para um determinado grupo as mensagens
transmitidas pelos meios de comunicação de massa.
Para Beltrão (1980), o folclore midiático ou folkmídiapossui duas faces. Ao mesmo
tempo em que os espaços ocupados pelas tradições populares na agenda midiática
objetivam preservar identidades culturais ameaçadas de extermínio ou estagnação,
funcionam também como alavancas para novos modos de pensar, agir e sentir de grupos ou
nações.
Nesse contexto, é plenamente viável fazer um estudo relacionando a
folkcomunicação com a imprensa LGBT brasileira, que ao longo dos anos usou e estampou
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em diversos periódicos, o pajubá, linguagem típica dos LGBT, além de imagens e demais
signos cujos significados remetem a cultura LGBT. Como protagonistas na história da
imprensa LGBT brasileira, tem-se os impressos, Lampião da Esquina e o Chana com Chana,
que serão posteriormente detalhados.

2.3 IMPRENSA LGBT BRASILEIRA
Segundo Péret (2011), a inserção do movimento LGBT brasileiro na imprensa é um
tanto quanto recente, as primeiras iniciativas datam da década de 1960. Neste caso,
consideramos unicamente a imprensa feita por LGBTs e para LGBTs. Até o início dos anos 60,
a representação de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais na mídia nacional além de não ser
feita por eles, refletia o pensamento de cada época, em se tratando de uma sociedade
machista e patriarcal, muitas vezes o preconceito prevalecia nas manchetes.
Ainda de acordo com a autora, um caso divulgado quase que à exaustão pelos
periódicos no início do século XX foi a prisão de Febrônio Índio do Brasil. Detido sob a
acusação de estupro contra um menor, Febrônio foi condenado como “louco moral”. Em
1927, o caso “caiu nas graças” - ou nas “desgraças” - do sensacionalismo. A partir do caso
Febrônio, a homossexualidade passou a ser frequentemente colocada na mídia como
sinônimo de perversão e criminalidade.
De acordo com Péret (2011), apesar de nas décadas seguintes terem existido algumas
tentativas isoladas, a primeira publicação escrita por homossexuais e para homossexuais só
surgiu em 1963, quando o pernambucano Agildo Guimarães publicou o jornal O Snob. O
periódico, que circulou até 1969, é considerado o primeiro veículo abertamente voltado
para o público homossexual publicado no Brasil.
Inicialmente, tratava-se de um jornal simples, em folha de papel-ofício, impressa em
mimeógrafo. Com o tempo o periódico foi ficando conhecido na comunidade gay do Rio de
Janeiro, transformando-se em uma pequena revista, com capa, ilustrações e anúncios.
“Havia colunas de fofocas, concursos de contos e poesias, matérias sobre moda e beleza,
artigos sobre cuidados com a pele, entrevistas, palavras-cruzadas e séries de reportagens,

217

como História do Brasil pelo Método Confuso e Introdução à Psicanálise”. (PÉRET, 2011,
p.19)
No que se refere ao O Snob, cabe fazer uma breve relação com a folkcomunicação,
visto que o jornal, por meio de uma linguagem leve, irônica e sarcástica, deu visibilidade
para gírias existentes há séculos no país e ainda criou um estilo particular de escrita voltada
para o público homoafetivo. Para Péret (2011), tal relação pode ser observada no texto
sarcástico, “Dez mandamentos da bicha”, publicado em uma edição de 1964.

1. Amar Todos os homens; 2. Nunca ficar com um só; 3. Beijar todos os
bofes; 4. Evitar falar no futuro; 5. Quanto mais intimidade na cama melhor;
6. Fingir sempre que ama um só; 7. Nunca esquecer os bofes casados; 8.
Evitar falar em dinheiro; 9. Não querer as mariconas; 10. Casar só por uma
hora (PÉRET, 2011, p. 24).

Mesmo tendo circulado por pouco tempo, O Snobé um jornal marcante, por ter sido
o primeiro abertamente gay e pela influência causada pela linguagem empregada nos
textos. Não obstante, o jornal motivou reflexões e controvérsias não só pelo fato de o tema,
homossexualidade, ser polêmico como também por questões políticas, já que o Brasil
vivenciava o período da Ditadura Militar. Questões financeiras e divergências entre os
membros da redação levaram ao fim da publicação. Ao todo, foram produzidas 99 edições,
que circularam de julho de 1963 a junho de 1969.
Segundo Péret (2011), no mesmo mês de junho de 1969, aconteceu um fato
determinante para os futuros passos da comunidade LGBT em todo o mundo, o Levante de
Stonewall. No dia 28 daquele mês, cerca de 400 pessoas se reuniram para beber, como de
costume, no bar Stonewall Inn, frequentado em sua maioria por gays, lésbicas e travestis. O
estabelecimento, acusado de vender bebidas alcoólicas sem autorização, entre outras
atividades, era quase sempre alvo de policiais, que repreendiam violentamente o público no
bar.
Entretanto, na noite do dia 28 de junho, um grupo de travestis reagiu à repressão
policial com socos e pontapés. Rapidamente a notícia se espalhou e dezenas de pessoas se
mobilizaram. O confronto com a polícia durou cerca de quatro dias e algumas pessoas foram
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presas. Só que o saldo foi muito mais positivo do que negativo. O levante é um marco na luta
pelos direitos LGBT em todo o mundo. Por causa de Stonewall, comemora-se até hoje, em
28 de junho, o Dia do Orgulho LGBT.
2.4 LAMPIÃO DA ESQUINA

O Levante de Stonewall refletiu também na imprensa LGBT brasileira. Mesmo em um
momento conturbado, no qual o AI-5 sacudiu o país, e diversos jornalistas foram
perseguidos e mortos, o público LGBT encontrou um respiro: o jornal Lampião da Esquina,
fundado em abril de 1978.
De acordo com Péret (2011), o nome do jornal, “além de fazer uma referência direta
ao famoso cangaceiro, aludia a ideia de iluminar a cabeça das pessoas para novas
concepções e comportamentos. O jornal diferenciava-se da imprensa gay que o precedeu
pelo enfoque político que dava ao tema da homossexualidade”. (PÉRET, 2011, p.49)
Ainda conforme Péret (2011), desde o início e ao longo de suas 36 edições, o
Lampião teve como proposta abordar não apenas temas gays, mas também assuntos
polêmicos ligados a grupos minoritários, como o feminismo e o racismo. O jornal era
impresso e editado no Rio de Janeiro, mas a equipe também era composta por pessoas que
moravam em São Paulo. Entre os principais nomes que escreveram para o Lampião, destacase o jornalista e autor de telenovelas, Aguinaldo Silva. Assim como no caso de O Snob, é
possível traçar uma relação entre a folkcomunicação e a linguagem do Lampião:

Durante os três anos em que foi produzido, de abril de 1978 a junho de
1981, o Lampião publicou 36 edições. Trazia reportagens, entrevistas,
ensaios, críticas e notícias sobre cultura, seção de cartas e colunas de
opinião e humor, como “Bixórdia”, assinada por Rafaela Mambaba. Esta, na
realidade, era uma personagem inventada pelos editores, que utilizavam o
espaço para fazer “fofocas, criticar e dar algumas alfinetadas”, como
relembra Trevisan. Além de criar um glossário, o jornal começou a utilizar
termos que eram vetados na mídia tradicional e malvistos na imprensa
alternativa da década de 1970, como “bicha”, “lésbica”, “boneca”, “viado”,
“bofe e “guei” (forma aportuguesada de gay). (PÉRET, 2011, p.49-50. Grifos
dos autores).
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Ainda que O Snob tenha sido o primeiro jornal abertamente feito por gays e para
gays, o Lampião foi o primeiro jornal gay de circulação nacional. Vale ressaltar que, em
grande parte, as publicações datadas da década de 1960 eram distribuídas clandestinamente
em bares, cinemas e demais pontos de encontro de homossexuais. O Lampião foi o primeiro
a ser vendido nas bancas de jornal, mesmo tendo enfrentado resistência por parte de alguns
jornaleiros.
Segundo Péret (2011), o jornal quase sempre passava por dificuldades financeiras.
Além disso, era comum que ficasse escondido nas bancas. Para um homossexual da década
de 1970, comprar um jornal voltado para o público LGBT era um ato político, quase como
uma “saída do armário”. Além disso, o jornal também foi alvo de diversas sanções por parte
dos militares. Embora não tenha sido processado, o Lampião foi alvo de inquéritos, o que
causou certos constrangimentos para seus redatores, entre eles: João Silvério Trevisan,
Aguinaldo Silva, João Antônio Mascarenhas,

Adão Acosta, Francisco Bittencourt,

GasparinoDamata, Clóvis Marques e Iaponi Araújo.
Além das dificuldades financeiras, divergências entre os redatores causaram o fim do
Lampião da Esquina, em 1981. Embora o jornal tivesse onze conselheiros, duas figuras
exerciam maior influência e poder, Aguinaldo Silva – então editor-chefe que trabalhava na
redação fluminense – e João Silvério Trevisan, um dos membros mais ativos do conselho em
São Paulo. Ambos tinham pontos de vista discordantes sobre o futuro da publicação:

Enquanto Aguinaldo propunha uma guinada editorial para que o Lampião
continuasse a circular, Trevisan mantinha firme sua opinião de que ele
deveria conservar suas características originais de contestação e lutar para
dar visibilidade às questões que envolviam a comunidade homossexual. Em
decorrência dessa cisão ideológica, Aguinaldo decidiu parar de editar o
jornal e Trevisan propôs seu fim. Para ele, a publicação havia se tornado
medíocre, com capas sensacionalistas e sem viés político. (PÉRET, 2011,
p.58).

Mesmo tendo findado em 1981, com apenas três anos de circulação, O Lampião
prestou serviços muito positivos à comunidade LGBT brasileira, refletindo, quase sempre, as
pautas de interesse de homossexuais e transexuais brasileiros. Além disso, enquanto existiu,
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o Lampião, ainda que de forma “rudimentar”, deu voz às primeiras ativistas da imprensa
lésbica brasileira, fato que contribuiu posteriormente para a criação do jornal Chana com
Chana, considerado por muitos o primeiro e principal periódico voltado para o público
lésbico na história da imprensa nacional.

2.5 CHANA COM CHANA
De acordo com Péret (2011), entre o final da década de 1970 e início da década de
1980, em meio à emergência do feminismo e diante das lutas em prol da liberdade sexual
feminina, o Lampião convidou algumas integrantes do grupo Somos – um dos pioneiros no
ativismo LGBT brasileiro – a produzir uma matéria sobre lesbianismo (sic). A partir disso, foi
criado o Grupo Lésbico Feminista, responsável pela produção do primeiro jornal lésbico do
Brasil, o Chana com Chana, lançado em 1981.
Ainda segundo a autora, inicialmente, a produção do jornal era feita ainda de forma
artesanal, de modo que o Chana com Chana chegava às mãos de poucas pessoas, mais
precisamente um pequeno grupo de lésbicas residentes em São Paulo. Em janeiro de 1981, o
Grupo Lésbico Feminista acabou. A produção do jornal foi retomada em 1982, quando
Miriam Martinho, Rosely Roth e Eliana Galti - militantes importantes para o movimento
LGBT brasileiro – fundaram o Grupo de Ação Lésbico – feminista (Galf).
Segundo Péret (2011), um acontecimento envolvendo a distribuição do periódico
tornou-se marcante para o ativismo LGBT no Brasil. O Chana com Chana era distribuído
pelas próprias membros do jornal, em diversos pontos de encontro de lésbicas na cidade de
São Paulo. Um desses points era o Ferro’s Bar, localizado nas proximidades da praça
Roosevelt. No dia 23 de julho de 1983, seguranças do estabelecimento tentaram colocar as
integrantes do jornal para fora e impedir a distribuição da publicação.
Conforme Péret (2011), em agosto de 1983, uma manifestação em protesto às
represálias foi convocada e dezenas de pessoas invadiram o bar. O episódio ficou conhecido
como Stonewallbrasileiro. A mídia deu grande atenção ao fato e, ironicamente, o número de
clientes do bar aumentou. Com isso, o Chana com Chana continuou sendo distribuído no
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local e circulou até 1987, quando o Galf virou uma Organização não-governamental
denominada Um outro Olhar.
É possível, portanto, traçar uma relação entre o conteúdo do Chana com Chana e a
folkcomunicação, porque o periódico além de contar com agentes de folkcomunicação,
figuras populares como Rosely Roth, Eliana Galti e Miriam Martinho, entre outras redatoras,
propunha uma comunicação popular, em um jornal escrito por lésbicas e para lésbicas.
Analisando a edição de número quatro do Chana com Chana, publicada em 1983, é
possível ter uma ideia do que representou o Stonewall brasileiro para as lésbicas que
vivenciaram o caso. A edição começa com a seguinte manchete “Ferro’s Bar, dia 19 de
agosto: uma vitória contra o preconceito” (DEMOCRACIA, 1983, p.2).
Ao longo do texto, há denúncias relacionadas à homofobia praticada por
trabalhadores do bar contra as frequentadoras. “Como sempre acontece no Ferro’s há
poucas mesas para as frequentadoras, que são obrigadas a se espremer nos estreitos
espaços livres, à espera de que a sorte lhes premie com algum lugar” (DEMOCRACIA, 1983,
p.2).
Neste outro trecho, há uma descrição acercada truculência do porteiro do Ferro’s,
que tentava a todo custo impedir a entrada das ativistas mas que acabou sendo
surpreendido pela multidão que gritava “entra!”, “entra!”. “O atarracado porteiro – sempre
tão agressivo com as militantes do Galf – segura firme a porta fechada para garantir que
nenhuma dessas” perigosas” mulheres invada tão imaculado recinto” (DEMOCRACIA, 1983,
p.2).
Ainda de acordo com o texto, em determinado momento, Rosely Roth subiu em uma
das cadeiras para denunciar as atitudes lesbofóbicas70 dos trabalhadores e responsáveis pelo
estabelecimento. Segundo aborda o jornal, o tal porteiro, cujo nome não é revelado, agredia
as militantes todos os sábados, quando da distribuição da publicação, com ameaças e
puxões de braço, “todos os sábados, quando íamos vender o boletim Chana com Chana no
Ferro’s éramos agredidas pelo porteiro – com ameças ou com puxões de braço para que nos

70Atitudes homofóbicas praticadas contra lésbicas.
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retirássemos. Até que no dia 23 de julho último, a barra pesou mais” (DEMOCRACIA, 1983,
p.3).
Por volta das nove da noite, as militantes do grupo e mais alguns
companheiros do Outra Coisa Ação Homossexualista, formado por homens,
continuam a distribuir na frente do famoso bar um panfleto denunciando as
agressões que o Galf vinha sofrendo há meses, quando tentava vender seu
boletim Chana com Chana no Ferro’s. Um pouco mais tarde, começaram a
“invadir” o bar figuras um tanto quanto estranhas para suas fiéis
frequentadoras: mulheres “diferentes”, rapazes de barba e lindos paletós
de couro (desses que a gente costuma ver nas manifestações tradicionais
da esquerda, bichas finérrimas. (DEMOCRACIA, 1983, p.2).

Em outro trecho do texto, fica evidente a possibilidade de se fazer uma relação entre
o conceito de folkcomunicação com o discurso empregado pela publicação. Em pouco mais
de dois parágrafos, há um relato sobre como se deu a articulação do grupo diante das
primeiras agressões sofridas no Ferro’s Bar.
No trecho em questão, a autora do texto, que assina apenas como Vanda, ressalta a
preocupação das ativistas. Ante a chance de serem novamente agredidas, as militantes do
Galf se organizaram com o objetivo de conquistar o Direito de vender o jornal no bar de
novo. “Não só vendê-lo, mas conversar com as lésbicas dos mais distintos estratos sociais e
vivências pessoais. Não somos e não queremos ser elite ou vanguarda” (DEMOCRACIA, 1983,
p.3).
O texto faz uma referência à esfera política, quando Vanda afirma que as militantes
da esquerda brasileira não passam pelas mesmas dificuldades que as lésbicas e as mulheres
feministas, ainda que estas feministas sejam heterossexuais. “São olhadas com certo
deboche e feridas com agressões verbais por estarem numa luta '‘menor’, num combate
não-prioritário. Boa parte da esquerda ainda nos olha dessa forma”(DEMOCRACIA, 1983,
p.3).
Após essa “introdução”, em tom mais politizado e crítico, a autora expõe para o
público os objetivos do Galf e salienta que o grupo é contrário ao racismo e a todo o tipo de
preconceito praticado contra o os “oprimidos”. Justifica assim, a ajuda recebida de homens
homossexuais, mulheres feministas heterossexuais e bissexuais, ativistas dos direitos civis e
militantes na tentativa de “reconquista” do Ferro’s Bar.
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Há ainda uma clara convocação política direcionada às leitoras do jornal, com
ressalvas, entretanto, para a chamada “dupla militância”, já que o grupo considerava-se
“autônomo”. Ao contrário de alguns outros grupos feministas, o Galf não aceitava mulheres
que militavam no grupo e ao mesmo tempo faziam parte de partidos políticos, por acreditar
que a dupla militância consistia em um fator de “enfraquecimento” dos grupos feministas.
Entretanto, possíveis projetos em conjunto com partidos políticos não eram totalmente
descartados. “Isso não impede que busquemos ótimas relações com partidos de oposição –
PMDB, PT e PDT – pois nossas lutas se cruzam em alguns pontos” (DEMOCRACIA, 1983, p.3).
Além disso, a “reconquista” do Ferro’s Bar representava para as lésbicas do Galf, a
luta pelo direito de circular livremente em qualquer lugar. Ainda de acordo com o texto
publicado no jornal, o medo da repressão era um dos principais fatores de impedimento ao
crescimento do ativismo LGBT no Brasil.
Diante da pressão exercida pelas militantes do Galf e do amplo espaço dado pela
mídia ao episódio, o dono do Ferro’s Bar, cujo nome também não foi divulgado, se viu
obrigado a ceder. A vitória foi considerada pelo Chana com Chana, um viva à democracia,
especialmente em um país machista e homofóbico como é o caso do Brasil.

*…+ Por acreditar nessa democracia, sem lideranças, sem vanguardas e sem
elites é que continuamos a lutar para que todas as lésbicas se expressem e
lutem pelos seus direitos. À maneira de cada uma. Acreditando em nossa
autonomia individual, mesmo que participemos dos mais diversos grupos. A
repercussão do “happening” político do Ferro’s abriu espaços sociais para o
Galf em dois sentidos. Entre as lésbicas, muitas vieram participar do grupo
*…+ (DEMOCRACIA, 1983, p.4).

Por fim, o texto faz uma ampla defesa da democracia, destacando que a militância
pela democracia não se restringe aos trabalhadores, aos sindicatos e partidos políticos, ou
seja, vai além e diz respeito também às outras classes e seus cotidianos. Além disso, Vanda
conclui dizendo que a luta das lésbicas vai além do Stonewall brasileiro. Principalmente, ela
afirma ser necessário lutar pelo direito de demonstrar amor em público. Pelo visto, ela
estava certa.
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2.6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
A partir da análise do discurso dos jornais Chana com Chana e Lampião da Esquina, é
possível apontar que a linguagem é o elo entre os periódicos e a folkcomunicação. Por meio
dos dados coletados via levantamento bibliográfico e levantamento documental, ficou clara
a preferência dos redatores dos jornais citados por uma linguagem informal, com muitas
gírias pertencentes à comunidade LGBT. O objetivo era chegar ao público por meio de uma
linguagem própria ao “folclore LGBT”. Ressalta-se ainda, o fato de que os textos eram
escritos por pessoas LGBT e para pessoas LGBT.

3 CONCLUSÃO
Por meio da análise de discurso, é possível perceber que a linguagem empregada
pelos periódicos Chana com Chanae Lampião da Esquina se reveste de elementos da
folkcomunicação quando, por exemplo, utiliza termos do pajubá – dialeto ou linguagem
popular próprio da comunidade LGBT – para comunicar-se com o público.
Conforme exposto, termos como “bofe”, “guei”, “boneca”, “bixórdia”, “chana” e
“bichas finérrimas”, apareciam nas páginas dos referidos periódicos. Além disso, é possível
traçar ainda um outro ponto comum entre a folkcomunicação e os dois jornais, ao
consideramos que, tanto o Chana com Chana quanto o Lampião eram escritos por pessoas
da comunidade LGBT para a comunidade LGBT.
Atualmente, há algumas iniciativas voltadas para a comunidade LGBT na imprensa,
tais como os sites Põe Na Roda e o Nlucon, este último direcionado a veicular notícias
positivas sobre a população trans. No entanto, infelizmente, ainda é comum vermos nos
jornais representações negativas acerca da comunidade LGBT. Quase sempre, quando um
LGBT é notícia, o sensacionalismo está presente, seja nas páginas policiais ou ainda nas
revistas de fofoca, quando um famoso, é “flagrado” relacionando-se com outro homem ou
então, outra mulher.
No caso das manchetes policiais, as travestis muitas vezes são representadas como a
escória da sociedade, isso quando não são assassinadas duplamente, quando sua identidade
social feminina não é respeitada. De acordo com um levantamento divulgado pela
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Organização não governamental TransgenderEurope, o Brasil é o país que mais mata
travestis e transexuais no mundo.
A mídia exerce um papel importante e pode ajudar a modificar essa realidade,
através de representações positivas da comunidade LGBT, relembrar os periódicos que
foram feitos pela comunidade LGBT para outros LGBT, leitores anônimos diversos, é não só
um resgate cultural, assim como propõe a folkcomunicação, como é também uma tarefa
cidadã.
Quantos LGBTs sequer conhecem a existência de jornais como o Lampião da Esquina
e o Chana com Chana. No caso das lésbicas, essa necessidade de um resgate histórico, uma
retomada da memória coletiva é ainda mais importante, e uma tarefa ainda mais hercúlea,
porque além do preconceito por serem lésbicas, são também penalizadas pelo machismo.
Ou seja, ainda no século XXI, décadas após o fim do Chana com Chana, muitas lésbicas ainda
encontram dificuldades para entrar na faculdade e no mercado de trabalho.
Também entram em pauta as questões relacionadas à afetividade, à demonstração
de afeto em público. Casos de agressão à homossexuais em bares, como aconteceu no
Ferro’s bar, em 1983, infelizmente ainda são recorrentes. Tudo isso só faz comprovar a
célebre frase, de autoria desconhecida, “muito foi conquistado, mas ainda há muito para se
conquistar”.

THE BRAZILIAN LGBT PRESS FROM THE PERSPECTIVE OF THE FOLKCOMMUNICATION: AN
ANALYSIS OF THE NEWSPAPERS LAMPIÃO DA ESQUINA E CHANA COM CHANA
ABSTRACT

This article presents as theoretical basis the folk communication or folk communication. From this
theory, a brief interpretation is given about the history of the Brazilian LGBT movement in the press,
focusing on the Lampião da Esquina and Chana com Chana newspapers. The objective is to analyze
how folkcommunication relates to these journals, especially regarding the language used by
publications to communicate with the Brazilian LGBT public during the 1970s and 1980s, during
which newspapers circulated. Therefore, the methodology employed is discourse analysis. In the
case of the Chana with Chana newspaper, the focus of the analysis in question is on the fourth
edition of the journal, published in 1983. This reference is due to the fact that the edition selected
for analysis reports a large protest, which was known as Brazilian Stonewall. As a result of the
analysis of the discourse present in both Lampião da Esquina and Chana com Chana, it is possible to
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point out that the language used by both journals can be related to folk communication from the
moment the publications value their slang texts and subjects. LGBT community, that is, the folklore
related to that community. Through the data collected through bibliographic and documentary
survey, it was clear the preference of the newspaper writers cited for an informal language. Also
noteworthy is the fact that the texts were written by LGBT people and for LGBT people. As a
historical legacy, we highlight the importance of Lampião da Esquina and Chana with Chana for
representativeness purposes and also for the preservation of LGBT memory in Brazil. The existence
of the journals in question is a milestone in the history of the Brazilian LGBT movement, especially
considering the risks and social vulnerability to which many LGBT people are exposed.

Keywords: Chana com Chana; Lampião da Esquina; LGBT press; Folkcommunication;
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RELATOS TRAUMÁTICOS EM VLOGS DO YOUTUBE: ENTRE O ENTRETENIMENTO E A CONSTRUÇÃO
SUBJETIVA

Ana Júlia de Freitas Carrijo71
Lara Lima Satler72

RESUMO
Este artigo propõe-se a pensar sobre práticas contemporâneas de comunicação na internet que se
sustentam a partir do discurso que estimula a autoexibição, isto é, o próprio ato de transmitir a si
mesmo na web. O objetivo do texto é investigar os desdobramentos desse fenômeno em vlogsdo
YouTube que apresentam relatos traumáticos contados por mulheres que viveram, elas mesmas,
relacionamentos abusivos. A reflexão é desenvolvida à luz da discussão teórica sobre a escrita de si,
proposta por Michel Foucault e comentada por Margareth Rago, em uma perspectiva de análise e
comparação de três vídeos das youtubers Mariana Xavier, Mari Morena e Mel Soares. Desse modo,
este exercício reflexivo parte de tais objetos empíricos para investigar como o processo de
construção subjetiva está articulado ao cenário comunicativo, cultural e social da atualidade e, ainda,
para mapear alguns dos diversos usos sociais da plataforma YouTube. O trabalho assume o desafio
de refletir sobre um objeto contemporâneo e é construído de modo a não dissimular sua
complexidade e as ambiguidades próprias da prática comunicativa, ou seja, apresenta uma discussão
que se afasta de uma perspectiva denuncista e puramente crítica das redes sociais. Pretende, por
outra via, ampliar os horizontes sobre as possibilidade de uso da internet. Considera-se, assim, que as
redes sociais não são somente mídias de um sistema de entretenimento cotidiano, mas podem ser
também ferramentas de construção subjetiva e de luta política. Nesse sentido, percebe-se que há
nos relatos traumáticos analisados uma ressignificação da técnica da escrita de si, porque não é
definido no cenário em que são produzidos o limite entre o interior e o exterior, entre o privado e o
público, entre o pessoal e o político.
Palavras-chave: Autoexibição; Vlogs; Escrita de si; Subjetividade.

1 INTRODUÇÃO
As práticas contemporâneas de comunicação na internet são fenômenos que podem revelar
pistas sobre a cultura de nosso tempo. Os circuitos digitais, que constroem redes sociais, consolidam
dinâmicas de participação e interação e podem ser chaves para o processo de socialização e, com
efeito, de percepção de si mesmo e do outro. Nesse sentido, este texto propõe-se a pensar sobre a
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prática comunicativa no ciberespaço de modo a afastar-se de uma perspectiva denuncista do objeto
de estudo, cujo fim único é a crítica aos males causados pela internet na sociedade. Por uma outra
via, um tanto menos determinista que essa, este artigo pretende articular os processos
comunicativos às práticas culturais sem dissimular suas ambiguidades, ou seja, a proposta é
considerar a complexidade da atual comunicação digital, destacando sua historização e seus vínculos
com a cultura.
Pretende-se pensar a complexidade desses espaços articulando-os aos processos de
construção subjetiva, a partir do discurso que sustenta o funcionamento das redes sociais em geral
ancorado no estímulo à autoexibição. A prática contemporânea ambientada na internet, em que o
sujeito que fala é também o sujeito de quem se fala, faz parte do exercício de pensar sobre si mesmo
e escolher como dar-se a ver. Isso significa que o labor particular de projetar uma imagem de si de
acordo com o que se pretende exibir dialoga com uma lógica cultural, produzida pelas empresas de
comunicação na internet, que valoriza a visibilidade como chave para a confirmação da existência
social. É esse o discurso sustentado por plataformas digitais que dependem da participação dos
usuários para serem de fato atrativas e populares.
A discussão travada aqui parte dessa premissa e analisa seus desdobramentos à luz dos
estudos foucaultianos sobre a construção do sujeito por meio das práticas de cuidado consigo
mesmo observadas na sociedade greco-romana da antiguidade tardia; e também a partir da
discussão contemporânea feita por Margareth Rago (2013) sobre A aventura de contar-se.
Questiona-se, especialmente, sobre a escrita de si enquanto exercício autorreflexivo de subjetivação.
O texto aborda a questão da alteridade no processo de formação do sujeito e busca pistas dessa
articulação entre o eu o outro no cenário contemporâneo da comunicação digital. Nas páginas
seguintes, discorremos sobre alguns exemplos de autoexibição na web e investigamos suas
articulações com as propostas conceituais de Michel Foucault (1992; 2004; 2011) e de Margareth
Rago (2013), bem como com o cenário social e cultural da atualidade.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 O cenário comunicativo contemporâneo: YouTube e autoexibição

Este trabalho é um recorte da pesquisa de título "Mediações e performances:
comunicação no YouTube e no Instagram" que é de natureza qualitativa, de tipo descritivaexploratória. O método da investigação é a etnografia e o mapa barberiano das mediações,
tendo como técnica a entrevista em profundidade. Neste texto especificamente, trabalhou-se
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a revisão de literatura a partir da descrição de vídeos, que serão apresentados a seguir. Elegese como recorte o YouTube, plataforma de streaming1 que se apresenta como um espaço no
qual os usuários podem, eles mesmos, transmitirem-se. O discurso do YouTube incentiva os
usuários da rede a produzir, compartilhar e acessar conteúdos audiovisuais que revelem seus
modos de ser, suas opiniões e até mesmo sua rotina cotidiana. A proposta é sustentada pelo
slogan da plataforma que, de 2005 a 2012, foi “broadcast yourself”, ou em uma tradução livre,
“transmita-se”. O formato dos vídeos que atendem a esse chamado da plataforma foi
nomeado vlog, a partir da expressão video blog, ou seja, uma espécie de blog pessoal
audiovisual, cujas características principais são o enquadramento em primeiro plano
destacando o rosto de quem se exibe, o olhar direto para a câmera e a fala em primeira
pessoa. As estratégias performáticas de quem se exibe parecem revelar um discurso de
autenticidade para gerar uma espécie de reconhecimento no público. Por isso, essas
produções são construídas para gerar proximidade com aqueles que lhes assistem.
O termo proximidade é discutido por Martín-Barbero (1997) em um tempo histórico distinto
do atual, quando escreve uma de suas principais obras Dos meios às mediações em 1987. Nessa
oportunidade, o autor desenvolveu sua pesquisa na América Latina investigando os discursos que
aproximam meio e sujeito receptor sob uma cotidianidade familiar, a partir do ambiente televisivo.
No YouTube, as premissas tecnológicas são um tanto diferentes da televisão, contudo, 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, principalmente quando se
constroem buscando identificação do público. Assim, a estratégia televisiva de não exibir “rostos
misteriosos ou encantadores demais” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 295) se faz presente no esforço
dos youtubers2 em sustentar uma relação de proximidade com os usuários. No YouTube e na
televisão, “os rostos *...+ 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).
Fundados na noção de proximidade, os vlogs são produzidos e compartilhados por meio de
recursos técnicos e tecnológicos, que estimulam a exibição de si e, também, a interação. Segundo o
discurso do YouTube, é a participação dos usuários - produzindo e acessando conteúdos diversos que faz a plataforma funcionar. Quanto mais gente participando, mais atrativo o ambiente se torna.
Para tanto, a plataforma disponibiliza ferramentas comunicativas próprias, como a possibilidade de
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deixar curtidas (ou descurtidas) nos vídeos compartilhados, de comentar os conteúdos em caixas de
texto visíveis a qualquer usuário, de inscrever-se em canais favoritos para ser notificado a cada novo
vídeo publicado, entre outras. Todas elas estimulam os usuários a interagir e compartilhar opiniões,
sem que haja um filtro mediador sistematizado com uma estrutura visível. Diferente da televisão, por
exemplo, na qual há um complexo sistema de produção e de finanças operando para sua realização,
no YouTube há uma sensação de facilidade de acesso, o que estimula os usuários a entender que a
possibilidade de emissão está posta a todos: basta criar uma conta gratuitamente, ligar a câmera e
falar.
É evidente que, com a consolidação de uma audiência significativa3 para os vídeos, o sistema
empresarial de entretenimento tem adentrado nessa “aldeia de seres comuns comunicantes” e
implantado suas próprias lógicas mercadológicas. Isso significa que os canais mais populares e os
vídeos com maior alcance de visualizações têm sido alvo de anunciantes, que inserem sua
publicidade nas produções, monetizando-as. Nesse processo, os youtubers passam a receber
dinheiro de acordo com a popularidade dos seus vídeos e, inevitavelmente, as lógicas de produção
passam a ser mediadas institucionalmente pela publicidade. Então, o discurso do YouTube, que
incentiva a autoexibição e a revelação da intimidade de forma autêntica, torna-se ainda mais
complexo e as mediações do mercado interferem nas lógicas produtivas e receptivas dos vídeos.
Isto posto, observa-se contemporaneamente o uso social dessa plataforma de comunicação
como um espaço para compartilhamento de relatos pessoais diversos. Os vlogs abarcam vídeos
sobre política, jogos, tutoriais, rotina, opiniões, etc. Nessa vasta produção de conteúdos, um
fenômeno nos chama a atenção: o YouTube tem sido utilizado como plataforma para o
compartilhamento de relatos pessoais traumáticos, sob a forma de testemunho. Ou seja, youtubers
têm se valido dessa ferramenta comunicativa digital para expor episódios traumáticos de sua própria
vida para um público potencialmente infinito. Como exemplo, destacamos três vídeos de diferentes
canais agrupados por um tema em comum: relacionamentos abusivos.
Os três vídeos estão disponíveis no YouTube com os seguintes títulos: (a) vídeo 1:
Relacionamento Abusivo: O Amor Tóxico Que Destruiu Meu Amor-Próprio4; (b) vídeo 2:
Relacionamento Abusivo e Violência Doméstica: Minha História | Mari Morena 5; (c) vídeo 3: MEU
RELACIONAMENTO ABUSIVO | Ele não vai mudar!!6. A tabela apresentada logo a seguir compara
algumas informações sobre os vídeos (ver tabela 1).
Todos os vídeos têm como protagonistas mulheres que afirmam ter passado por
relacionamentos abusivos e que se dizem dispostas a compartilhar suas próprias experiências de vida
sobre o tema. Além das características comuns ao formato vlog(enquadramento, fala em primeira
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pessoa, performance que simula um diálogo cotidiano…), os relatos dos vídeos recortados
assemelham-se por outros aspectos. Um deles é o apelo dramático, exibido no choro e na voz
emocionada das youtubers, o que é sustentado pela dificuldade em relembrar experiências dolorosas
e reviver o processo de abuso para compartilhar o relato. Sobre isso, as três youtubers compartilham
que demoraram para produzir o vídeo em questão por se tratar de um exercício difícil, já que exige a
ativação de memórias traumáticas, mas que se sentiram, as três, no dever de compartilhar aqueles
relatos em seus respectivos canais.

Tabela 1 - Dados comparativos sobre os vídeos

Vídeos

Youtuber

Nome do
canal

Data de
publicação

Duração

Visualiza-

Curtidas

Ções

Descur-

Comentários

tidas

1

Mariana
Xavier

Mundo
gordelícia
com
Mariana
Xavier

19.mar.20
19

11’11”

237955

35000

204

2114

2

Mari
Morena

Mari
Morena

8.mar.201
7

14’02”

301200

26000

306

1920

3

Mel
Soares

Mel Soares

14.out.20
18

22’53”

51980

4200

64

456

Fonte: elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pelo YouTube (vide notas 4 a 6).

Essa questão revela outro ponto em comum nos três vídeos que é o desejo por justificar a
razão de estar gravando e compartilhando tais relatos. Nos três casos, o principal motivo é a busca
por ajudar outras pessoas, especialmente mulheres, que possam estar passando por situações
parecidas com aquelas das quais as youtubers dizem ter saído. Isso destaca uma espécie de
sentimento de responsabilidade social em publicizar, enquanto figuras públicas, suas trajetórias
visando a estimular outras pessoas a identificarem traços de abuso em seus relacionamentos para
que consigam, como aquelas que falam, sair da situação de violência.
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Nos exemplos trazidos, o que se vê é um uso social da plataforma de comunicação bastante
específico. São mulheres falando sobre elas mesmas, não a partir de relatos de um cotidiano banal,
mas a partir de uma perspectiva de superação do sofrimento que busca afetar positivamente outras
pessoas a partir do testemunho. Nesse sentido, poderíamos pensar o YouTube como um espaço de
escrita de si?

2.2 Escrita de si e vlogs: o discurso da visibilidade
O conceito de escrita de si é desenvolvido por Michel Foucault (1992) em sua empreitada
investigativa sobre as estéticas da existência e o governo de si e dos outros na cultura greco-romana.
Trata-se de uma genealogia proposta pelo filósofo que historiciza e questiona as origens e as
transformações na atribuição de significados sociais às coisas. Nesse caso, o estudo foucaultiano
debruça-se sobre os dois primeiros séculos do império greco-romano para compreender as
tecnologias de si, isto é, as “técnicas particulares que os seres humanos utilizam para entenderem a
si próprios” (FOUCAULT, 2004, p. 323). É possível depreender dos escritos do autor, bem como de
outras reflexões feitas por pesquisadores e pesquisadoras sobre as noções de pessoa, corpo e
subjetividade (MAUSS, 2003; TUCHERMAN, 1999; SANTAELLA, 2004), que o sujeito não é um a priori,
ou seja, não existe antes da experiência, mas constitui-se por meio dela. Assim, pensar a escrita de si
é uma empreitada coerente, já que se trata de uma técnica cotidiana de construção de si mesmo,
que confere ao “eu” a materialização da própria existência enquanto ser social, por meio da
experiência de cuidado consigo.
É fundamental ressaltar que a proposta foucaultiana de realizar uma investigação
genealógica do eu é fundada na observação de práticas cotidianas de uma sociedade específica,
distanciada em termos históricos da atualidade. Isso significa que a discussão travada pelo autor é
válida aqui porque estabelece um ponto de partida, do qual se pretende problematizar os
desdobramentos decorrentes das práticas contemporâneas. Nesse sentido, para falar sobre as
tecnologias de si na sociedade visitada por Foucault, é preciso destacar o contexto cultural da
sociedade greco-romana da antiguidade tardia, no qual eram considerados cidadãos somente
homens brancos, maiores de 21 anos e nascidos na região de Atenas. Assim, os materiais de pesquisa
a partir dos quais foi elaborada a reflexão do pesquisador (cartas, tratados, cadernos pessoais) são
vinculados a essa minoria cidadã. Tal consideração, além de situar os estudos de Foucault, nos indica
a impossibilidade de tratá-los com um viés universalizante - mulheres brancas, homens negros e
mulheres negras (escravizados), comerciantes, artesãos, estrangeiros não eram cidadãos, logo, não
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tinham acesso aos círculos de privilégios que permitiam aos cidadãos, propriamente, praticar
técnicas específicas de cuidado de si.
Isto posto, partimos a pensar sobre os hábitos dos cidadãos gregos na antiguidade tardia. Em
sua rotina, havia uma preocupação em cuidar de si mesmo e desenvolver tecnologias

que permitem aos indivíduos efetuar, com seus próprios meios ou com a
ajuda dos outros, um certo número de operações em seus próprios corpos,
almas, pensamentos, conduta e modo de ser, de modo a transformá-los
com o objetivo de alcançar um certo estado de felicidade, pureza,
sabedoria, perfeição e imortalidade (FOUCAULT, 2004, p. 324).

Dentre tais tecnologias está a escrita de si. Se está posto que o sujeito não existe enquanto
um interior essencial e inato, mas que se constitui ao longo da vida, tecnologias de cuidado de si,
como a escrita de si, são ferramentas chave para a construção subjetiva. Nesse sentido, Foucault
(1992, p. 130) concebe a escrita de si como “um adestramento de si por si mesmo”, que não busca a
renúncia do que se é, mas, ao contrário, o entendimento reflexivo para o autoconhecimento, fonte
própria da capacidade de governar a si e, como consequência, aos outros e à pólis. Na prática, a
escrita de si acontecia entre os gregos a partir de duas ferramentas: os hypomnemata e as
correspondências.
Os hypomnemataeram uma espécie de caderno pessoal no qual deveriam ser escritas
experiências vividas e percepções desenvolvidas a partir delas; eles “constituíam uma memória
material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas; ofereciam-nas assim, qual tesouro acumulado, à
releitura e à meditação ulterior” (FOUCAULT, 1992, p. 131). Contudo, esses cadernos gregos não
funcionavam como uma espécie de diário íntimo porque, segundo Foucault (1992), não constituíam
uma narrativa de si e nem pretendiam expressar segredos em tom confessional. Por uma outra via,
sua função era registrar o que foi visto, ouvido ou lido, captando percepções pessoais. Em suma, os
hypomnemata não eram nem diários nem auxiliares de memória, mas veículos de “subjetivação do
discurso” (FOUCAULT, 1992, p. 131).
A outra ferramenta de escrita de si discutida por Foucault são as correspondências. Cartas e
tratados enviados a amigos eram textos feitos para serem lidos por outras pessoas e sua escrita
constituía em um pleno exercício pessoal de introspecção. Isso porque se trata de uma abertura de si
para o outro, o que exige de quem escreve decifrar-se para manifestar-se.
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Escrever é pois “mostrar-se”, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio
junto ao outro. E deve-se entender por tal que a carta é simultaneamente
um olhar que se volve para o destinatário [...] e uma maneira de o
remetente se oferecer ao seu olhar pelo que de si mesmo lhe diz
(FOUCAULT, 1992, p. 136).

Nesse sentido, além de serem exercícios de subjetivação do discurso, como os
hypomnemata, as correspondências são “também e ao mesmo tempo uma objetivação da alma”
(FOUCAULT, 1992, p. 136). Isso significa a própria materialização do corpo que se constitui por meio
da escrita. Por isso, o autor afirma que os primeiros desenvolvimentos históricos da narrativa de si
estão nas cartas e não nos cadernos pessoais. É interessante pensar que o cuidado de si expresso na
escrita de si, especialmente nas missivas, esteja intimamente vinculado à alteridade. O exercício de
mostrar-se ao outro é estratégico não só para o destinatário que recebe notícias ou conselhos, mas
também para o remetente que, ao se fazer ver na carta, constitui-se enquanto sujeito.
É a partir das correspondências que se faz o gancho entre a teoria foucaultiana sobre a
escrita de si e as práticas comunicativas contemporâneas apresentadas no item anterior.
Evidentemente, não se pretende promover tal articulação desconsiderando o tempo histórico que
separa a prática greco-romana, a teorização de Foucault e os vlogsno YouTube. Cada momento diz
sobre suas respectivas condições culturais, bem como de seus próprios interesses sociais, como
vimos. Assim, nos constituímos nas condições históricas em que vivemos. Mas o fato é que a lógica
dos cidadãos gregos do cuidado de si, especialmente da escrita de si, está vinculada em certa medida
às práticas contemporâneas de exibição de si.
De partida, indica-se que estamos tratando a noção de escrita para além do aspecto textual,
de modo que produções audiovisuais, artísticas, orais e outras produções culturais são também
ferramentas de escrita, em termos amplos. No recorte deste texto, que destaca o vídeo como
formato, a exibição de si mesmo torna-se ainda mais evidente que na escrita com palavras. Isso
porque, na dinâmica audiovisual dos vlogs, o sujeito que fala é também o sujeito de quem se fala, e
ainda o sujeito que aparece como corpo que fala. A partir disso, nos propomos a refletir com mais
profundidade sobre os desdobramentos da prática de falar sobre si em um vídeo compartilhado na
web como uma espécie de exercício contemporâneo de escrita de si.
Nas narrativas epistolares, escreve-se para um outro definido, geralmente um amigo ou
conhecido da pólis. Nos vlogs, o outro é, como dissemos, potencialmente infinito, já que está dada a
qualquer usuário a possibilidade de acesso a um conteúdo uma vez disponibilizado na rede. Assim,
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falar sobre si para desconhecidos é fator chave no processo decifrar-se/manifestar-se, que tem se
tornado cada vez mais espetacular e performatizado, isto é, tem buscado cada vez mais visibilidade.
O caráter de alteridade contido nas correspondências revela um certo tipo de
espetacularização de si, no sentido de que o texto é feito para ser visto - bem como quem o escreve.
Contudo, não é possível fazer uma relação direta entre as missivas e os vlogs, mesmo que estes
potencializem exponencialmente o aspecto espetacular daquelas. Isso se deve a uma questão
fundamental: o deslocamento do eixo de construção de si. Por um lado, na sociedade greco-romana
estudada por Foucault, a construção subjetiva acontecia a partir de uma interioridade (que não
ignora a alteridade), por meio de exercícios de introspecção, registros escritos de experiências
vividas, exames de consciência, meditações, treinos físicos do corpo com privações e esportes, enfim,
técnicas de cuidado de si em que “o indivíduo deve ser seu próprio censor” (FOUCAULT, 2004, p.
347).
Por outro lado, na sociedade contemporânea, o eixo da construção subjetiva parece estar se
deslocando do interior para o exterior, de modo que o discurso de plataformas digitais populares nos
dias de hoje, como o YouTube, tem supervalorizado a visibilidade (SIBILIA, 2008). Esse tem sido
apontado como o sinal de validação da existência de si, em outras palavras, as redes sociais no
ciberespaço indicam que é preciso exibir-se para existir; quem não se faz ver, não existe. Assim, o
indivíduo inserido nessa lógica comunicativa não seria mais seu próprio censor, função essa que
passaria a ser cumprida pelos seus pares ao acessarem suas produções compartilhadas.
O discurso dessa corrente de pensamento pode soar, por vezes, determinista e universalista.
Por isso, estamos de acordo com o pesquisador Igor Sacramento (2018) em nos mantermos atentos
para nem subvalorizar nem supervalorizar as mídias, já que elas, como fenômenos culturais que são,
não são somente uma coisa, mas constituem-se uma rede complexa e multiplamente mediada, cujos
usos sociais são diversos e diferentes. Desse modo, indicamos que não é possível afirmar que há de
fato uma transição efetiva da interioridade para a exterioridade.

2.3 Sujeição e subjetivação: a complexidade da prática comunicativa
Recorremos, neste ponto, a outras duas noções foucaultianas que complementam a
discussão, a saber, os modos de subjetivação e os modos de sujeição. A partir de Rago (2013)
compreende-se que a subjetivação acontece por meio de práticas de cuidados de si, como a escrita
de si, vinculadas à liberdade e à autorregulação. Já a sujeição ocorre a partir de uma submissão de si
aos códigos normativos, hábito corrente, por exemplo, nas práticas confessionais do cristianismo.
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Aos modos de subjetivação estão associadas práticas testemunhais e aos modos de sujeição, práticas
confessionais.
Sobre esse debate, a historiadora Margareth Rago (2013) comenta que as práticas de escrita
de si são atividades essencialmente éticas vinculadas não à sujeição aos discursos normativos, mas à
prática da liberdade. Por isso, o cuidado consigo na escrita de si não tem como finalidade a confissão
a uma autoridade externa, cujo poder seria a absolvição (ou o perdão) daquele que quer contar-se
para renunciar a si mesmo. Ao contrário, a escrita de si não quer a renúncia, não quer que o sujeito
cuide de si para encontrar pecado e culpa, para falar em termos cristãos. Assim, não se trata de

debruçar-se sobre o eu objetivado, afirmando a própria identidade a partir
de uma autoridade exterior. Trata-se, antes, de um trabalho de construção
subjetiva na experiência da escrita, em que se abre a possibilidade do devir,
de ser outro do que se é, escapando às formas biopolíticas de produção do
indivíduo (RAGO, 2013, p. 52).

Em geral, as práticas que a escritora define como opostas à escrita de si são apresentadas em
tom confessional, buscam uma conformação ao discurso normativo e querem, em última análise,
construir sujeitos admiráveis, que estão de bem com sua trajetória. Mais que cuidar de si e constituir
o eu, a finalidade das narrativas autobiográficas confessionais é “produzir a verdade requerida sobre
si mesmo” (RAGO, 2013, p. 54), reiterando discursos normalizadores. A autora é explícita em dizer
que os discursos presentes na internet e em redes sociais são tipicamente confessionais e sujeitam
seus enunciadores à norma - querem receber de uma autoridade externa a chancela da existência
admirável -, portanto, em sua visão, não seriam práticas de escrita de si. Essa autoridade externa
seria a própria rede social construída na web, formada por pessoas que interagem e chancelam ou
não visibilidade a cada sujeito. Seria esse processo o responsável por dar a quem se exibe destaque
entre a infinidade de produções compartilhadas e, portanto, existência ao eu.
Figura 1 - Frames dos vídeos 1, 2 e 3.
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Fonte:YouTube (vide notas 4 a 6).

Segundo essa lógica, conformar-se aos discursos normalizadores pode ser entendido como a
construção de uma performance coerente com o que se tem feito nos vlogsde sucesso: mais do
mesmo. Nesse sentido, podemos citar ajustes performáticos comuns que moldam as produções à
norma vigente da plataforma, como, por exemplo, a edição dos vídeos com cortes rápidos que
dinamizam a fala (jump cuts), o enquadramento da cena com um fundo esteticamente harmônico - e
não qualquer lugar - (ver figura 1), e a produção pessoal prévia das youtubers para a gravação
(maquiagem, cabelo, roupas) que diz sobre o que cada uma quer exibir de si. Outro exemplo de
conformação à lógica produtiva do YouTube são os reiterados convites à ação, isto é, os chamados
presentes em todos os vídeos para os usuários interagirem, seja em forma de curtida, comentário,
compartilhamento ou inscrição. Essas práticas pretendem aumentar as visualizações dos vídeos e a
popularidade do canal, logo, seu fim é a visibilidade, o espetáculo.
No nível da fala também é possível encontrar em um dos vídeos selecionados o discurso de
estar falando de si para fechar uma fase da vida. Como comenta Rago (2013), isso é reconhecer as
experiências vividas e querer compartilhá-las como forma de aliviar a existência e fazer as pazes com
o passado. É o que está transcrito no trecho transcrito do vídeo 2, de Mari Morena, a seguir:
[...] porque eu queria muito conseguir fechar um pouco esse capítulo na
minha vida. É claro que eu não sei se um dia eu vou conseguir realmente
fechar esse capítulo, porque é uma coisa que eu acho que vai meio que me
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perseguir pela minha vida por bastante tempo, mas eu queria pelo menos
conseguir fazer esse vídeo e tipo fechar isso na minha cabeça, sabe?7

Por outro lado, os vídeos analisados neste trabalho apresentam-se para além daquilo que é
considerado comum na plataforma. Isso acontece porque os três relatos expõem uma intimidade
que não é cotidiana e banal (como ocorre na maioria dos vlogs), mas traumática, sobre a qual, como
as youtubers reiteram é difícil falar.

Vídeo 1 - Mundo Gordelícia com Mariana Xavier
Eu tô devendo desde o início deste canal um vídeo sobre o meu casamento
super tóxico. Mas eu fui adiando, adiando… Porque não é um tema fácil pra
mim nem pra ninguém que tenha passado por isso, eu acho [...]. Mas ainda
assim eu resolvi falar (sic).8

Vídeo 2 - Mari Morena
Hoje eu vou tentar filmar um vídeo que eu sei que vai ser o vídeo mais
difícil que eu faço pra esse canal, e vamos ver se eu consigo filmar ele até o
final. [...] Desde que eu saí desse relacionamento eu quero falar mais sobre
isso com vocês e sempre foi a minha intenção fazer um vídeo sobre isso,
mas demorou esse tempo todo pra eu conseguir ligar a câmera e abrir a
boca pra falar sobre esse assunto. Até hoje ainda é muito difícil pra mim
falar sobre isso, seja com as minhas amigas, ou com, sei lá, psicólogas,
imagina com milhares de pessoas na internet (sic).9

Vídeo 3 - Mel Soares
Nossa, esse é acho, acho não, esse é o vídeo mais difícil que eu já gravei em
toda a minha vida (sic).10

Nesse sentido, tratam-se de relatos que pretendem se fazer vistos, mas não com o fim único
do espetáculo de entretenimento. Há, ao mesmo tempo, a coragem de dizer a verdade sobre si e
sobre as violências sofridas para o outro potencialmente infinito (já que, no contexto da web, o
conteúdo publicado pode ser acessado livremente por qualquer pessoa que tenha acesso à rede). O
exercício mesmo de falar de si e contar-se, nos termos dos vídeos selecionados, não é somente um
modo confessional de sujeição. É possível encontrar diversas pistas que aproximam os relatos
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pessoais aqui analisados do testemunho. Neles, o discurso em primeira pessoa exibe uma narrativa
de sofrimento e sinceridade, que assume os riscos de tornar pública uma experiência privada. Por
isso, não se tratam de relatos puramente individuais.
As experiências compartilhadas pelas youtubers extrapolam a dimensão individual porque
dizem respeito a uma coletividade que atravessa a realidade de cada uma delas. Luiza Bairros (1995)
afirma que um dos conceitos básicos do feminismo (sic) é que o pessoal é político. Isso quer dizer
que questões próprias da intimidade de mulheres, como o cotidiano do relacionamento com
parceiros abusadores descrito pelas youtubers, não são meramente pessoais. São políticas porque
dizem sobre uma coletividade que as atravessa e o próprio ato de publicizar as violências sofridas
traz à tona a necessidade de buscar soluções comuns a uma série de experiências particulares
articuladas. Falar sobre o pessoal é realizar um ato político que exige coragem.
A coragem da verdade a que nos referimos aqui está relacionada, em certa medida, à noção
de parresía proposta por Foucault (2011). Ela dialoga com a coragem de colocar em risco a relação
com quem se fala, já que a verdade pode incomodar, ferir e irritar o interlocutor - nesse caso, a
exposição de experiências íntimas e dolorosas podem ser classificadas como um assunto privado e
sua exposição na rede pode incomodar quem está ali para se divertir, por exemplo. A parresía
dialoga também, com efeito, com a coragem de colocar em risco a própria existência de quem fala nos relatos analisados, a decisão de falar sobre si é árdua porque revive traumas e porque expõe as
mulheres a críticas e julgamentos dos que porventura possam se escandalizar com a verdade. Do
mesmo modo que a interação pode ser positiva, incentivando outras pessoas a saírem de situações
de abuso e contribuindo para o exercício autorreflexivo de quem fala, ela pode trazer à tona ataques
violentos de quem assiste e se incomoda. Os comentários são esse espaço de manifestações de
apoio e, ao mesmo tempo, de hostilidade (ver figura 2).

Figura 2 -Exemplo de comentários de apoio e de hostilidade no vídeo 3
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Fonte: YouTube (vide nota 10).

Considerando esses aspectos, exibir-se na rede é também um modo de subjetivação.
Sacramento é propositivo nesse sentido quando afirma que “são predominantemente testemunhais
as narrativas autobiográficas de celebridades e indivíduos comuns na cultura contemporânea”
(SACRAMENTO, 2018, p. 134). O testemunho, na discussão de Rago (2013), está mais próximo da
subjetivação que da sujeição. É evidente que nem todo testemunho é escrita de si, mas nos termos
desta discussão a aproximação é coerente. A justificativa apresentada para classificar as falas
autobiográficas como testemunhais é o fato de as confissões tradicionalmente ocorrerem em
ambientes privados e os testemunhos em ambientes públicos. Ou seja, o caráter espetacular é
próprio das narrativas de testemunho.

Evidências disso são as narrativas testemunhais do

cristianismo, em que as pessoas testemunham publicamente sobre algo que viveram e são
aplaudidas como se fossem mártires. Além disso, o regime contemporâneo, cujo funcionamento diz
ser pautado na lógica da visibilidade, dá atenção a histórias que revelam uma autenticidade , a qual
não necessariamente está ligada à verdade referencial dos fatos

, mas à expressividade de quem

conta (ou se conta), à performance de quem compartilha o testemunho . “Essa autenticidade é em si
um valor: quem diz “isso aconteceu comigo” coloca o corpo no discurso, oferecendo ao público uma
prova viva: a prova é a própria vida” (SACRAMENTO, 2018, p. 137). É o que acontece com as três
youtubers citadas.
Outro ponto a ser destacado, que permeia os três vídeos, é o tom de responsabilidade social
em compartilhar tais experiências. Isso explicita uma vez mais a justaposição entre público e privado,
de modo que o pessoal torna-se político (BAIRROS, 1995) na medida em que a ferramenta
comunicativa possibilita ao testemunho incentivar outras mulheres a saírem de relacionamentos
abusivos. Nesse sentido, “a escrita de si e o testemunho assumem dimensão pública absolutamente
necessária para a reconstrução das relações sociais no mundo democrático” (RAGO, 2013, p. 75). O
trecho a seguir evidencia esse valor social do testemunho, argumento presente nos três relatos.
Eu quis fazer esse vídeo porque [...] eu acho que ele pode ajudar outras
pessoas que estejam ou estavam na mesma situação que eu estava.
Quando eu estava tentando sair do relacionamento abusivo do qual eu saí
recentemente, eu busquei o YouTube, já que eu já trabalhava com isso.
Então, eu buscava no YouTube ajuda também, eu procurava vídeos e
relatos de outras pessoas. E eu espero que esse meu relato possa ajudar
alguém aí fora (sic).11

243

O texto de Sacramento é lúcido ao dizer que, nas referidas lógicas atuais de comunicação
digital, “o que certamente está mudando é o valor do testemunho. Há cada vez mais uma exigência
para apresentar a si mesmo não apenas em constante recuperação, mas na transformação da
sobrevivência num princípio normativo para a subjetividade contemporânea” (SACRAMENTO, 2018,
p. 138). Essa citação revela um ponto interessante que é tipicamente cultural: o trânsito fluido entre
as práticas comunicativas e as pautas sociais. Por que falar de si tem sido um tema recorrente nas
redes? Uma pergunta tão complexa como essa não pretende alcançar respostas ao fim deste texto,
mas a discussão iniciada aqui indica pistas para perceber que questões sociais, fenômenos culturais,
processos subjetivos e práticas comunicativas são esferas articuladas imanentemente.

3 CONCLUSÃO
A discussão em torno das práticas de exibição de si, da confissão e do testemunho a partir do
tensionamento com a escrita de si, traz à tona uma série de desdobramentos para o processo de
construção subjetiva. Mais do que categorizar esses vlogscomo confissões ou testemunhos, modos
de sujeição ou de subjetivação, escrita de si ou não, o que se pretende considerar aqui é a
recorrência de práticas contemporâneas de comunicação cujo tema central é o próprio eu.
Como vimos, o YouTube e as demais plataformas digitais populares atualmente não são
exclusivamente uma única coisa. Ao contrário, seus usos sociais revelam que são ambientes que
abrigam diferentes formas de comunicação e propiciam interações em diferentes níveis. Talvez seja
essa uma das razões para o seu sucesso. Por isso, não é possível afirmar categoricamente que o
YouTube seja somente um espaço de sujeição, nem de subjetivação. É fato que, nessa plataforma, o
objetivo de quem se exibe é a visibilidade, tanto que nos três vídeos analisados os chamados para
interação são uma constante, como é comum na grande maioria do vlogs - senão em todos. Para
tanto, é certo que determinados ajustes performáticos de conformação ao discurso normalizador
sejam feitos em prol da aceitação do público e mesmo em busca de destaque daquele vídeo em meio
a tantos outros.
Contudo, mesmo que haja conteúdos amplamente questionáveis nessas redes, há também
comunicações que visam outro tipo de alcance social, para além do entretenimento. Vídeos como os
de Mariana Xavier, Mari Morena e Mel Soares participam, ao mesmo tempo, da lógica de produção
corrente e de uma outra lógica que se pretende mais que banal: política. A propagação de histórias
de superação motivadoras do agir para o bem e a introspecção com o fim de pensar sobre si para
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expressar-se ao outro são exemplos de usos sociais diferentes dessa mídia, o que, com efeito, não as
exclui do circuito normativo de autoexibição e visibilidade.
Práticas como as que analisamos aqui revelam uma tendência contemporânea de construção
subjetiva a partir do compartilhamento de experiências pessoais, por vezes traumáticas, por vezes
cotidianas, que ressignificam a lógica da escrita de si. Nessas narrativas, a chave é falar de si, o que
não significa que, indiscutivelmente trate-se de uma aplicação pura das práticas greco-romanas.
Afinal, não se trata mais de um exercício em que está bem definido o limite entre o interior e o
exterior, entre o privado e o público, entre o pessoal e o político. O que se constitui nessas redes de
comunicação é uma tentativa de performatização do eu, isto é, um processo expressivo de contar-se,
que transita (a) entre o entretenimento espetacular ansioso por acessar a autenticidade do outro; (b)
entre a construção de si pautada pela visibilidade; (c) e ainda entre o processo de valer-se de uma
ferramenta popular e acessível para manifestar-se ao outro como forma de pensar a si mesmo e
promover um contágio social político a partir da experiência vivida.

TRAUMATIC REPORTS ON YOUTUBE VLOGS:BETWEEN ENTERTAINMENT AND SUBJECTIVE
CONSTRUCTION
ABSTRACT
This article proposes to think about contemporary internet communication practices that are
sustained by the discourse that stimulates self-exhibition, that is, the very act of transmitting yourself
on the web. The purpose of the text is to investigate the unfolding of this phenomenon in YouTube
vlogs that present traumatic reports told by women who lived abusive relationships themselves. The
reflection is developed in the light of the theoretical discussion about the writing of self, proposed by
Michel Foucault and commented by Margareth Rago, in a perspective of analysis and comparison of
three videos of the youtubers Mariana Xavier, Mari Morena and Mel Soares. Thus, this reflective
exercise starts from such empirical objects to investigate how the subjective construction process is
articulated to the current communicative, cultural and social scenario and to map some of the
various social uses of the YouTube platform. The work takes on the challenge of reflecting on a
contemporary object and is constructed in such a way as not to disguise its complexity and the
ambiguities inherent in communicative practice, that is, it presents a discussion that moves away
from a whistleblower and purely critical perspective of social networks. It intends, on the other hand,
to broaden the horizons about the possibility of using the internet. Thus, it considers that social
networks are not only media of a daily entertainment system, but can also be tools of subjective
construction and political struggle. On that way, it is clear that in the traumatic reports analyzed
there is a resignification of the technique of self-writing, because, in the scenario the videos are
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produced, it is not defined the boundary between the interior and the exterior, between the private
and the public, between the personal and the politician.
Key words: Self-exhibition; Vlogs; Self-writing; Subjectivity.

NOTAS(s) EXPLICATIVA(s)

Resumidamente, streaming ou fluxo de mídia é a forma de transmissão e distribuição de dados
multimídia, como os vídeos compartilhados pelo YouTube, na internet. Em streaming, os dados não
são armazenados pelo usuário em seus dispositivos (computadores, smartphones, tablets, etc.), de
modo que ele recebe apenas a transmissão dos dados ou a stream.
2

Usuários do YouTube que produzem vídeos e os compartilham em canais próprios criados na
plataforma.
3

Os canais mais populares do YouTube chegam a alcançar 7 bilhões de visualizações em seus vídeos.
Disponível em: <https://rockcontent.com/blog/maiores-canais-do-youtube/>. Acesso em:
17.jun.2019.
4

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lt-L1tCJOGw>. Acesso em: 17.jun.2019.

5

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6tScAd-zoEI&t=288s>. Acesso em:
17.jun.2019.
6

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oHcVvVO75ZU>. Acesso em: 17.jun.2019.

7

Relacionamento Abusivo e Violência Doméstica: Minha História | Mari Morena. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=6tScAd-zoEI&t=288s>. Acesso em: 17.jun.2019.
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MENSTRUAÇÃO E TABU: UM ESTUDO DE CASO DA SEMPRE LIVRE

Lana de Araújo Gomides73
Thiago Fernando Sant’Anna74

RESUMO
O Estado, a Igreja, a escola, a mídia, as leis, o imaginário social, entre outros, atuam como
dispositivos de controle com o intuito de manter uma dada ordem estabelecida. Através de discursos
estrategicamente elaborados e inseridos em sociedade, essas instâncias controlam o comportamento
do sujeito e barram ameaças que possam desestabilizar o poder que detêm. Exercem, na verdade,
uma força-tarefa a partir de influências e instrumentos próprios de cada uma dessas estruturas. O
gênero e as sexualidades dos sujeitos não escapam a essa lógica. Desde crianças, eles são fadados a
um rol de regras que orientam o comportamento e os fazem naturalizar conceitos de normalidade
que são construídos propositalmente. O padrão hegemônico de heterossexualidade branca, por
exemplo, advém de uma construção cultural especialmente predominante no Ocidente. Os corpos
que não se encaixam nessa naturalização imposta pelos dispositivos de poder são vistos, ainda em
muitos contextos, como marginais. Com essa percepção em vista, empreendemos uma pesquisa que
aborda o comportamento do sujeito perante essas obrigações sociais que foram colocadas, na maior
parte das vezes, de forma sutil. Para tal, fizemos um recorte na menstruação, uma vez que esta foi (e
ainda é) alvo de tabus que interferem nas possíveis sexualidades vivenciadas pelo corpo feminino.
Para gerar discussões que pudessem permear as possíveis origens dessas construções culturais
negativas, escolhemos o reposicionamento da marca de absorventes Sempre Livre como estudo de
caso. A partir dos materiais veiculados, analisamos o quanto os meios de comunicação,
especificamente aqueles voltados para fins publicitários, em conjunto com outras estruturas de
poder, proferem discursos que influenciam sujeitos. Também, tivemos a oportunidade de avaliar
como esses enunciados podem mudar de acordo com as mobilizações provocadas pelas “minorias”
que lutam contra os padrões impostos. Assim, consideramos tanto as forças predominantes que
atuam sobre o meio social quanto a resposta de um público que já não aceita as representações tidas
como oficiais. Levamos em conta, ainda, que o reposicionamento dessas instituições de poder não
pode ser romantizado. Ao final desta escrita, não chegamos a uma conclusão, mas, sim, a
provocações que possam incitar outros sujeitos a repensarem o tema a partir de seus lugares de fala.
Palavras-chave: Comunicação; Dispositivos de Controle; Feminismo; Gênero e Sexualidades;
Menstruação.

1 INTRODUÇÃO
Para nos aproximarmos das questões que envolvem o amplo leque de investigações sobre os
corpos femininos, aqui empreendemos um recorte nos tabus que envolvem a menstruação e seus
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sentidos na contemporaneidade. Ainda que o tema possa parecer uma discussão já pronta e
encerrada para grande parte da sociedade ocidental, intencionamos problematizar os discursos e as
redes de poder que operam no sentido de tornar o fenômeno biológico como um campo que foi (e
ainda é) modelado e remodelado por uma rede de dispositivos de controle com o objetivo de
normatizar o comportamento feminino. Para tal, é importante ter em vista que esses dispositivos de
controle são articulados por esferas de poder como o Estado, a Igreja, a escola, a mídia, entre outras,
o que nos leva à conceituação dos mesmos como

[...] 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 estabelecer entre esses
elementos. (FOUCAULT, 2001, p. 244).

A problematização dos discursos e das visualidades que nos revelam como a
menstruação é abordada no meio midiático terá como suporte um estudo de caso circunscrito
ao reposicionamento da marca de absorventes descartáveis Sempre Livre frente à necessidade
de se adequar aos moldes atuais de contestação de um público que já não se sente
representado pelos tabus que, de alguma maneira, eram recorrentes nos meios publicitários
até pouco tempo.
Em geral, o que pode passar despercebido por olhares menos atentos é o papel
pedagógico que a mídia exerce sobre o comportamento das pessoas através de discursos
proferidos em revistas, propagandas, telenovelas, e assim por diante, constituindo, no caso, as
mulheres em sujeitos de discursos. O aprendizado e consequente constituição da identidade
do sujeito não se formam sob influência única da educação formal. As atuações de diferentes
outros dispositivos, para além do território escolar, constituem verdadeiras pedagogias
culturais75, as quais
[...] aspiram empossar as práticas educativas com a energia e eficácia das
coisas vividas, tomando partido dos efeitos, usos e rumos que elas vão
concebendo e projetando em nossas identidades e subjetividades. É um
campo que não se aparta da escola, porém, vê a “escola” para além de um
lugar fixo, com fins pré-determinados. Alarga-se, com as pedagogias culturais,
75

É provável que o conceito tenha aparecido pela primeira vez na obra Cultural Pedagogy:
Arts/Educaton/Politcs, de David Trend (1992).
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a consciência de onde, como e por que se aprende, pois elas enfatizam que,
querendo ou não, continuamos aprendendo, independentemente do lugar
onde estejamos, dos recursos que dispomos e manipulamos, das pessoas
com as quais interagimos (TOURINHO e MARTINS, 2014, p. 12).

Guacira Lopes Louro (1999) afunila essas questões para uma preocupação focada na
orientação comportamental de homens e mulheres. Ela discorre, então, sobre as variadas
maneiras pelas quais eles e elas são interpelados pelas representações sociais compreendidas
como forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático e
que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social (JODELETE,
2001), para que obedeçam e mantenham uma dada ordem estabelecida. Tomadas como
“sistemas de interpretação, que regem nossa relação com o mundo e com os outros"
(JODELETE, 2001, p. 5), as representações atuam por dentro e através da mídia, interferindo na
percepção que o sujeito desenvolve sobre o seu corpo e as possíveis formas de vivenciar as
sexualidades, num esforço alcunhado pela mesma como pedagogias da sexualidade.

Homens e mulheres adultos contam como determinados comportamentos ou
modos de ser parecem ter sido "gravados" em suas histórias pessoais. Para
que se efetivem essas marcas, um investimento significativo é posto em ação:
família, escola, mídia, igreja, lei, participam dessa produção. Todas essas
instâncias realizam uma pedagogia, fazem um investimento que,
frequentemente, aparece de forma articulada, reiterando identidades e
práticas hegemônicas enquanto subordina, nega ou recusa outras identidades
e práticas; outras vezes, contudo, essas instâncias disponibilizam
representações divergentes, alternativas, contraditórias. A produção dos
sujeitos é um processo plural e também permanente. (LOURO, 1999, p. 1920).

Em relação à menstruação, as representações sociais e culturais que envolvem e
constituem o assunto atuam dentro dos imaginários sociais, sendo temivelmente
materializadas na aplicação de conteúdos didáticos dentro das escolas. Uma rede de
conhecimentos estrategicamente operada por diferentes postos de poder a posicionou como
um dejeto impuro que deveria ser escondido a qualquer custo. E, o acesso à informação sobre
a menarca, que se constitui como o primeiro ciclo menstrual, acontecia de forma velada entre
tias, primas e irmãs mais velhas. Em muitos casos, falar sobre a menstruação era (e ainda é)
vergonhoso até mesmo entre mães e filhas de tal modo que a provável maior forma de
recepção aberta sobre o tema foi por muito tempo as propagandas de absorvente.
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Entre as diversas portas de entrada para o assunto, partir do reposicionamento da
marca Sempre Livre nos pareceu uma boa estratégia para discutir não apenas questões de
gênero e sexualidades, mas, também, repensar como a diversidade tem sido operada,
construída e dada a ver nos meios de comunicação.
2 DE ONDE VIERAM OS TABUS?

Em diversos contextos relacionados à cultura popular, a menstruação foi concebida
como algo positivamente poderoso e, por isso, deveria ser respeitada e adorada. Tribos
indígenas ao norte do Brasil, a sociedade agrária pré-industrial da Suécia, a comunidade
suecofalante da Finlândia, entre outras culturas, são exemplos dados pela feminista e cientista
política Liv Strömquist (2018) quando o assunto é a valorização do fenômeno biológico
feminino. No entanto,
Quando as religiões mais patriarcais surgiram, elas obviamente não queriam
que a menstruação tivesse qualquer forma de status religioso e competisse
com o divino masculino. Talvez seja por isso que há uma agressão tão forte
contra a menstruação em muitos textos religiosos patriarcais [...] Dessa
forma, a menstruação passou de fazer parte do “sagrado” a se tornar a
antítese do “sagrado”. (STRÖMQUIST, 2018, p. 109-111).

É importante frisar que não há um ponto de ruptura definitivo nas diversas
experiências sociais, culturais e históricas, sob o ponto de vista ocidental, que aponte o fim da
valorização da menstruação. Os grupos humanos são bastante complexos e, ainda hoje, é
possível identificar sinais, pistas e indícios de rituais de passagem que elevam a menarca a um
acontecimento de extrema importância para algumas culturas76, algo raramente exposto pelos
principais meios de comunicação.
No entanto, é possível apontar um empenho, por parte tanto da Igreja quanto do
Estado, em generalizar a ideia de que a menstruação seria um fluido fétido, pecaminoso e
impuro. O discurso da Bíblia Sagrada, por exemplo, possui trechos que orientam ações
necessárias concernentes ao acontecimento:

76

É o caso dos Nambiquaras, povos indígenas que vivem nas florestas dos estados brasileiros
Rondônia e Mato Grosso. Disponível em:
https://www.indios.org.br/pt/Povo:Nambikwara?fbclid=IwAR3Kc1neEj3_rdjjAWKD_s7rEXzy6TD2Be5ypYUdcIkIDen9eJL-ilRk_U. Acesso em: 31 jul. 19.
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19 Mas, quando a mulher tiver fluxo de sangue, e seu fluxo estiver em seu
corpo, estará afastada por sete dias, e qualquer um que a tocar será
imundo até a noite. 20 E tudo aquilo sobre o que ela se deitar enquanto
estiver menstruada será imundo; e também tudo aquilo sobre o que se
assentar será imundo. [...] 24 E se qualquer homem se deitar com ela, e sua
menstruação estiver sobre ele, imundo será por sete dias; e também toda a
cama sobre que ele se deitar será imunda. [...] 28 Porém, quando sarar de
seu fluxo, contará sete dias, e depois será limpa. 29 No oitavo dia, tomará
consigo duas rolas, ou dois pombinhos, e os trará ao sacerdote, à porta do
Tabernáculo de reunião; 30 e o sacerdote oferecerá um para oferta pelo
pecado, e outro para holocausto; e a purificará o sacerdote diante do
SENHOR do fluxo de sua impureza. (BÍBLIA SAGRADA, 2009, p. 143).

O fato de a mulher, no singular, expor ao sacerdote detalhes de sua vida íntima nos
revela um interesse não só da Igreja, mas, também, do Estado, em averiguar o que se passava
dentro dos lares e exercer um controle sobre o comportamento sexual de todas as mulheres.
Não importaria a este último ter conhecimento do aumento de uma prole com o intuito de
aumentar a força de trabalho no campo e, quiçá, posteriormente, no ambiente fabril? Afinal,
era poderoso o discurso que associava as mulheres a certo papel social de procriar, bem como
de cuidar do lar (marido e filhos).

O Estado tem duas fontes principais de poder sobre as mulheres. Regula o
acesso à base material da procriação, isto é, legisla sobre a contracepção, o
aborto e a tecnologia do parto, decidindo quem terá permissão para os
mesmos, como e quando. E o Estado tenta controlar as mentes mistificando
os fatos a esse respeito. Por exemplo, parece que são as mulheres que
tomam decisões reprodutivas independentes, pelas quais se sentem
individualmente responsáveis; afinal, são adultos "individualizados". Mas,
por estarem "em relação" com o Estado, suas decisões já foram tomadas
por elas, através de leis restringindo sua sexualidade, suas escolhas
reprodutivas e seu acesso a empregos [...] Assuntos ligados à reprodução —
menstruação; gravidez; crianças cuja impulsividade e selvageria demandam
domesticação; adultos cujos corpos e psiques, deformados pela
domesticação e pelo trabalho árduo, bradam por cuidados; as paixões
desordenadas da intimidade e do sexo — essas matérias femininas parecem
bastante caóticas, cruas e até feias. (DIMEN, 1997, p. 53-54).

Quanto à escola, o material didático entregue aos estudantes não representa o corpo
feminino dentro de uma pluralidade de sentidos passíveis de serem atribuídos, sendo
privilegiados os sentidos associados ao discurso biológico do fenômeno da menstruação e da
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vulva. Desde Aristóteles até o século XVII, predominou-se, por exemplo, o discurso de que a
vulva seria um pênis não desenvolvido (LAQUER ,2001). Sua representação simplista impede às
meninas um conhecimento verdadeiro de seus corpos ao ponto de ser comum muitas
mulheres acreditarem que a vagina constitui o todo de sua genitália, enquanto ela é apenas
uma das partes da vulva. Logo, nota-se uma articulação entre Estado e escola para ocultar as
questões ligadas às matérias femininas, bem como para construir um terror em volta delas.
Parece mais claro, sob esse ponto de vista, entender o motivo pelo o qual a representação da
menstruação é feita pela mídia através da cor azul.

Segundo Laqueur [...] em algum momento do século XVIII passa-se a
considerar a existência de um modelo de dois sexos, contrariamente à
percepção herdada dos gregos de que haveria apenas um sexo biológico,
enquanto o gênero se apresentaria pelo menos em duas possibilidades [...]
Dependendo da quantidade de calor atribuída a cada corpo, ele se
moldaria, em termos mais ou menos perfeitos, em um corpo de homem
quando o calor foi suficiente para externalizar os órgãos reprodutivos, ou
em um corpo de mulher quando foi insuficiente e os órgãos permaneceram
internos [...] Haveria, então, um só corpo, uma só carne, à qual se atribuem
distintas marcas sociais — inscrições, certificados culturais baseados em
caracteres sociais mais que biológicos e que comportam uma relação
hierárquica entre seres considerados de acordo com uma escala de
perfeição. Esse modelo, segundo Laqueur, prevalece até o Renascimento,
quando se processa a passagem para o modelo de dois sexos, para uma
biologia da incomensurabilidade, um novo dimorfismo, instituindo uma
diferença radical entre homens e mulheres e não mais uma hierarquização.
(ROHDEN, 1998, p.128-129).

Junto a uma ordem opressora que coíbe, sutilmente, o reconhecimento da
naturalidade do corpo dos sujeitos, pode-se dizer que há uma verdadeira cartilha entre os
regimentos escolares que visa colocar em prática a normatização de corpos heterossexuais,
assim como outras regras ditatoriais em relação ao tipo de comportamento que deve ser
adotado para que o sujeito possa ser considerado um homem ou uma mulher de “verdade”.
Na mesma via de pensamento, “a mídia não apenas veicula, mas também constrói
discursos e produz significados, identidades e sujeitos – pressuposto que se fundamenta na
articulação dos conceitos de poder, saber e sujeito feita por Michel Foucault” (FISCHER, 2001,
p. 588). Ela participa desse rol de pedagogias culturais de forma privilegiada e os anúncios
publicitários fazem parte desse processo de educação do público.
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[...] o dispositivo pedagógico da mídia, especialmente da televisão, produz
formas particulares de subjetivação da mulher, colocando em jogo
enunciados de vários campos de saber e poder, através de estratégias de
linguagem que expõem o “feminino” em suas diferenças – de gênero,
geração, etnia, condição econômica, social e cultural –, ao mesmo tempo que
o definem como um “diferente” que deve ser tornado público e controlado,
numa tensão permanente entre universais de gênero secularmente
preservados e rupturas que buscam afirmar-se como resistência. (FISCHER,
2001, p. 597).

Propagandas mais antigas de absorventes descartáveis (porém, não tão distantes no
tempo, já que muitas foram veiculadas na década de 90, por exemplo) eram articuladas com o
desejo do Estado e da Igreja de manter um corpo feminino dócil e servil.

[...] tudo indica que haveria uma predominância da mulher (das mais
diferentes faixas de idade e de situações sociais) como protagonista de
inúmeras e diferenciadas formas de confissão nas telas da TV, de tal forma
que, comparativamente aos homens, elas estão mais presentes como sujeitos
falantes, “confessantes” e igualmente como sujeitos a serem formados,
educados, ou seja, como sujeitos cada vez mais necessitados de normas e
procedimentos para permanentemente “cuidarem de si”. (FISCHER, 2001, p.
587-588).

Tal mensagem era transmitida através de alguns elementos-chave: as modelos que
apareciam nos comerciais sorriam sem motivo aparente (independentemente de algum
desconforto do período, uma mulher jamais poderia perder a compostura), suas vestes eram
majoritariamente brancas, o que reforça o ideal de higiene esperado pela sociedade, e as
partes textuais eram preenchidas com imperativos como “cuide-se”, “evite acidentes”, “opte
pelas versões discretas”, e por aí vai. Aspectos comunicacionais como esses demonstram o
quanto os jogos e as táticas de poder estão preocupados em educar corpos ideais para manter
a ordem.
2.1 O REPOSICIONAMENTO DA SEMPRE LIVRE

Figura 1: Material Publicitário da Campanha #SEMPREJUNTAS da marca Sempre Livre
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Fonte: Site Meio e Mensagem. 2018. 1 fot., color. 575 cm x 300 cm77

A figura 1 é uma das imagens que fazem parte da campanha de reposicionamento
#SEMPREJUNTAS da Sempre Livre. Uma mulher preta é o centro dessa comunicação. Mais do
que isso, é uma mulher que se esquiva dos padrões estéticos que valorizam mulheres de
cabelos lisos e compridos. Suas vestes escapam do branco utilizado em campanhas de
absorvente em geral, que se utilizam de tal recurso para disseminar a ideia de pureza ou
higiene. Apesar de estar num ambiente doméstico, o intuito da Sempre Livre não parece ser o
de associar a figura feminina ao lar. A protagonista da imagem está em seu quarto, o qual se
apresenta, de forma potente, como um ambiente em que ela estuda e desenvolve seus
projetos pessoais. Isso fica evidenciado pelos objetos ao fundo, visibilizados por um desenho
de preenchimento que lembra uma flor ou asas de uma borboleta. Ou seja, o corpo feminino
não está relacionado às atividades domésticas em prol da família. A parte textual “sinta-se
confortável em ser mulher” transmite a mensagem de que, independentemente do período
menstrual, a mulher tem o direito de seguir com seus planos e escolhas de vida. A segunda
frase frisa, claro, que isso pode ser alcançado ao optar pela marca em questão.
A imagem utilizada para o material publicitário é, na verdade, um frame de um vídeo
comercial78 feito para a campanha. A câmera em plano aberto evidencia a jovem segurando
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Site Meio e Mensagem. Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimasnoticias/2018/03/13/para-quebrar-tabus-sempre-livre-apresenta-sempre-juntas.html. Acesso em: 31
jul. 19.
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um lápis e uma página de um caderno ou livro. Nesse momento do filme, ela pronuncia a frase
“é ter que faltar na aula” para fazer referência à realidade de muitas mulheres que não vão à
escola durante o período menstrual, especialmente por condições de acesso limitadas a
absorventes ou coletores menstruais em diversos contextos culturais (tanto no Ocidente
quanto no Oriente).
A campanha #SEMPREJUNTAS foi lançada pela Sempre Livre no Dia Internacional das
Mulheres do ano de 2018 com o objetivo de desmitificar a menstruação e unir vozes femininas
para debater o assunto. Entre as ações da marca, houve o lançamento do Programa
#SempreJuntas nas páginas do Facebook79 e do Youtube80 em parceria com a apresentadora
Maisa Silva. A proposta era promover um diálogo entre mulheres influenciadoras de forma
descontraída para quebrar os mitos relacionados à menstruação.
A Sempre Livre também produziu o documentário "Nosso Sangue, Nosso Corpo"81 em
parceria com a Fox Lab. Cinco jovens com idades entre 13 e 19 anos de diferentes países
(África do Sul, Argentina, Brasil e Índia) apresentam seus pontos de vista sobre a menstruação,
bem como experiências adquiridas a partir das particularidades advindas de cada contexto em
que elas se encontram. Outras ações como a arrecadação de dinheiro para ajudar organizações
focadas em apoiar mulheres que sofrem com os tabus da menstruação também fazem parte
da campanha. Aliás, vale dizer que o reposicionamento da Sempre Livre é global e a campanha
circula até os dias atuais.
Em seu site82, a marca fornece uma série de informações concernentes ao corpo
feminino, o que envolve a menstruação. Ela orienta as mulheres a calcularem e identificarem
as fases do ciclo para que elas possam montar seus calendários menstruais.
Ainda que o foco desta escrita esteja voltado para um diálogo em relação ao
reposicionamento da Sempre Livre, é importante dizer que outras marcas especializadas em
produtos relacionados ao período menstrual também mudaram suas formas de se comunicar
78

Comercial SEMPRE LIVRE® Sinta-se confortável em ser mulher. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=sitZ8l7dZBA. Acesso em: 31 jul. 19.
79
Página oficial da marca Sempre Livre. Disponível em:
https://www.facebook.com/SempreLivreBrasil/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX. Acesso em: 31 jul. 19.
80
Canal do YouTube da marca Sempre Livre. Disponível em:
https://www.youtube.com/channel/UCTsCLobjz0Y7e3zfKNEzGyw. Acesso em: 31 jul. 19.
81
Documentário “Nosso Sangue, Nosso Corpo”. Disponível em:
https://www.nossosanguenossocorpo.com/. Acesso em: 31 jul. 19.
82
Site da marca Sempre Livre. Disponível em: https://www.semprelivre.com.br/. Acesso em: 31 jul.
19.
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com o público. Entre elas podemos citar a Intimus e Buscofem. Por que e como os discursos
proferidos por essas instâncias têm mudado? Como se deu uma nova forma de comunicação
perante as mulheres? Quais estratégias têm sido utilizadas nesse processo?

A publicidade propõe representações de mulheres, de homens, de crianças,
negras/os, velhas/os etc. Ela constrói um tipo de sexualidade adequado a
cada sexo, ao mesmo tempo em que tenta preservar essas sexualidades. Mas
a publicidade também subverte padrões já estabelecidos, não como forma de
contestação e sim como um modo de chamar atenção para o produto que
está à venda. Desse modo, encontramos alguns anúncios publicitários que
trazem casais homossexuais, negras e negros e/ou pessoas com padrões de
beleza que fogem da estética dominante. Ainda assim, esses casos são poucos
e constituem muito mais uma apresentação de discursos que já circulam pela
sociedade, como a homossexualidade por exemplo, do que uma decisão de
tornar visíveis determinadas questões entendidas como “tabus” sociais.
(SABAT, 2001, p. 16-17).

Uma vez que “onde há poder, há também resistência, a qual não se impõe como algo a
substituir esse poder, mas como uma alternativa a ele, um outro caminho possível em meio a
seus discursos” (VAZ, 2016, p. 62), as marcas precisaram adaptar seus discursos para não
perder a empatia de seu público e uma consequente redução de presença no mercado. Tais
relações entre poder e resistência foram também pensadas por Foucault, para quem “não há
relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem volta eventual”, sendo assim,
“toda relação de poder implica, então, pelo menos de modo virtual, uma estratégia de luta,
sem que tanto venham a se superpor, a perder sua especificidade e finalmente a se confundir”
(FOUCAULT, 2010, p. 248). À luz dessas relações, não podemos romantizar a mudança de
posicionamento desses discursos direcionados às mulheres.

A produção visual mediatizada, através da televisão, do cinema, da
imprensa, da publicidade, da Internet, etc., tende a absorver a nossa
atenção. É esta ubiquidade da imagem mediática que nos leva a ignorar ou
esquecer outros circuitos e artefactos culturais que possuem uma função
social enquanto veículos de mensagens com inequívoca força visual.
(CAMPOS, 2013, p. 10).

Esses outros circuitos e artefatos culturais mencionados por Ricardo Campos (2013) são
tomados, constantemente, por movimentos de artistas, ativistas e feministas dispostos a
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questionarem os discursos tidos como oficiais, o que viabiliza às sociedades outras vias de
pensamento e de constituição do sujeito fora dos padrões hegemônicos. Por que a mulher
precisa esconder o absorvente no caminho até o banheiro? Por qual motivo tantas pessoas se
referem à menstruação através de expressões como “tô de Chico”, “naqueles dias”, “no
vermelho”, “tô de paquete”, entre outras, com a intenção de não chamar a atenção para o
acontecimento?
Ademais, “como o próprio Foucault (1979) afirma, se o poder fosse unicamente
opressor, não seria obedecido. O que faz com que o poder seja aceito é justamente sua
capacidade de produzir coisas, discursos e possibilitar prazeres” (VAZ, 2016, p. 52). Assim, a
Sempre Livre, ao atuar em conjunto com outras forças hegemônicas, entende que para
promover a sua própria manutenção é necessário “abrir espaços” para os desejos e
mobilizações suscitados pelas “minorias”.
Ao analisar a campanha #SEMPREJUNTAS, é notável um esforço de aproximação entre
a Sempre Livre e as mulheres de diversas idades e origens. Atenta não apenas à necessidade
de quebrar tabus, a marca enxergou a inevitabilidade de se adequar a um movimento
interseccional, pois seu público não é composto apenas por mulheres brancas, heterossexuais
e de classe média.
As feministas intersecs defendem, por exemplo, o recorte de gênero, de
condição de gênero, de etnia, de classe, de orientação sexual, pois
reconhece-se que as mulheres não sofrem todas juntas as mesmas
opressões e que nem sempre a mulher está em situação de desvantagem
nas relações de poder na sociedade, pois estas não se configuram somente
no sistema patriarcal tendo em vista que existem outros sistemas de
opressão que envolvem etnia, classe, sexualidade etc. (SOUZA, 2016).

Diante de tantas mobilizações e de um público formador de opinião cada vez mais
presente em meios como a Internet, persistir com uma comunicação retrógrada seria uma
ação fadada ao fracasso, ainda que em meio ao público existam sujeitos de posicionamento
conservador. E nós, como pesquisadores, seríamos inocentes caso acreditássemos numa total
empatia dos meios midiáticos, como a publicidade, perante as agressões sofridas pelo corpo
feminino.
Figura 2: Material Publicitário da Sempre Livre “Experimentando Um Visual Diferente?”
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Fonte: Site Formigueiro Particular. 2010. 1 fot., color. 346 cm x 492 cm

Não há como observar, mas a Sempre Livre nunca se manifestou acerca de seu
posicionamento anterior propagado em vários anúncios publicitários. No início dos anos 2000,
por exemplo, ela veiculou uma propaganda83 (figura 2) que, além de reforçar a fragilidade
comumente associada ao corpo feminino a partir de uma paleta de cores suave, presença de
borboletas e uma modelo vestida de branco com feição dócil, detém cunho racista ao associar
o título "Experimentando um visual diferente?" à imagem de uma modelo preta que assume
seu Black Power através de seus cabelos. A forma como ela se comunica no anúncio aponta
uma visão particular de que a etnia do povo preto é algo à margem, constituindo um mero
estilo que pode ser experimentado por qualquer sujeito.
Por falar em conservadorismo, ao mesmo tempo em que a Sempre Livre procurou se
adequar aos apelos de uma parte da sociedade que se opõe ao ambiente machista,
falocêntrico e misógino que força o corpo feminino a uma condição de inferioridade
culturalmente construída, ela parece ter tido o cuidado de eleger o que comunicar através dos
canais adequados para cada situação.

83

Site Formigueiro Particular. Disponível em:
https://formigueiropartcular.files.wordpress.com/2010/12/anuncio_semprelivre1.jpg. Acesso em: 01
ago. 19.
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Figura 3: Frame do Comercial SEMPRE LIVRE® Sinta-se confortável em ser mulher

Fonte: Canal Sempre Livre. 2018. 1 fot., color. 6,8 cm x 16,01 cm

No comercial que deu origem ao material publicitário exposto pela figura 1, após os
dezessete segundos há a aparição de um líquido vermelho para simular a menstruação (frame
representado na figura 3). O uso da cor vermelha havia sido evitado até então84 pelas marcas
do ramo em território brasileiro. A representação do sangue menstrual era feita com a cor azul,
algo completamente destoante da realidade.
Ainda que o líquido seja visivelmente artificial, esse tipo de exposição poderia trazer
diferentes reações por parte do público. Logo, a Sempre Livre veiculou o comercial completo
apenas em seu canal do YouTube, o que pode ter sido uma estratégia para mensurar o impacto
comportamental das pessoas diante da “novidade”.
O efeito foi notável, pois dentre as manifestações dos internautas, algumas merecem
destaque: “Aleluia que colocaram um liquido VERMELHO pra representar o sangue (que tbm é
vermelho). Mais do que na hora. Obrigada por eu ter vivido pra ver isso!! Obrigada, Sempre
Livre! Ganhou pontos comigo, quero esse comercial na TV agora! E arrasou na
representatividade! Só faltou uma careca!”; “A Globo tá perdendo”; “Alguém já viu tanta
mulher feia num comercial só?”; “Por que retiraram a parte do COMERCIAL QUE PASSA NA
TELEVISÃO onde a moça fala que NÃO PODE ENTRAR NA PRÓPRIA COZINHA???????? Essa foi a
melhor "sacada" do comercial onde se expõe a mediocridade de algumas religiões onde a
84

Na Inglaterra, a marca de absorventes Bodyform chamou a atenção ao usar um líquido vermelho
na demonstração do nível de absorção de seu produto em 2017. Disponível em:
https://www.b9.com.br/80208/chega-de-liquido-azul-finalmente-sangue-em-anuncios-deabsorvente/. Acesso em: 01 ago. 2019.
260

MULHER MENSTRUADA É CONSIDERADA ‘SUJA E IMPURA’, coloquem essa parte de volta NA
TV, todos tem que saber que MENSTRUAÇÃO É NATURAL, NÃO TEM NADA DE SUJO OU
IMPURO !!!!!!!”. Esses são alguns dos comentários deixados pelas pessoas na publicação do
comercial no YouTube.
Nesse rol de manifestações, as alusões à superação dos limites e aos preconceitos em
torno das imagens da menstruação dividiam espaço nesses discursos com as críticas a algumas
manifestações religiosas, além de destacar os limites da principal emissora de televisão
brasileira, a Rede Globo. O lugar dos discursos dos internautas é também o das resistências,
das críticas, das falas desmesuradas, dos gritos dos silenciados e da visibilidade dos excluídos.
Nesse lugar, as mulheres colocam a voz para fora! O lugar das resistências é também o lugar da
multiplicidade de significados e das pluralidades de táticas e estratégias discursivas voltadas
para atribuição de sentidos, em suas multiplicidades, à imagem da menstruação.
Assim, enquanto algumas pessoas comemoram o uso do líquido vermelho e a
diversidade, outras falas reforçam o quão a sociedade ainda não está pronta para receber esse
tipo de visualidade. Afinal, há repulsa não somente com o fato de ver algo semelhante a uma
menstruação real, mas, também, ao ter contato com mulheres que fogem do estereótipo
padrão disseminado pelos meios de comunicação. Ainda que a maior parte das mulheres
brasileiras não seja predominantemente branca e não tenha olhos azuis e cabelos loiros, é esse
o tipo de representação que a mídia naturalizou por meio de anúncios publicitários,
telenovelas, artigos relacionados à moda, entre outros.
Se “nem todas as audiências serão capazes ou dispostas a responder ao modo de ver
convidado por uma determinada imagem e suas práticas particulares de exibição”. (ROSE,
2001, p. 15, tradução minha), a Sempre Livre evitou desagradar uma fatia maior do público ao
optar pela versão com cortes para exibição na televisão aberta. O cuidado com o tipo de
informação veiculada é perceptível na campanha #SEMPREJUNTAS como um todo. Conteúdos
mais relacionados à saúde íntima foram reservados ao site, por exemplo.
2.2 A ARTICULAÇÃO ENTRE OS DISPOSITIVOS DE PODER

No comercial, as mulheres falam do desconforto advindo não apenas da menstruação.
O fato de esconder a naturalidade de seus corpos é um fardo que repercute em diferentes
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instâncias na vida das mulheres. A impureza relacionada à menstruação propagada pela Igreja
foi adaptada de forma sutil pelos meios de comunicação.
A primeira menstruação está carregada de sentidos, que (mais uma vez) são
distintos segundo as culturas e a história. Joan Brumberg (1998) escreveu
uma "história íntima das garotas americanas", onde demonstra as profundas
transformações que foram vividas pelas adolescentes, no trato e na produção
de seu corpo, nos últimos séculos. A primeira menstruação passou, neste
período, de tema privado para público (tornando-se um interesse do
mercado); o momento, antes tratado fundamentalmente como um marco de
"passagem" da infância para a vida adulta, era vinculado, estreita e
diretamente, à sexualidade e à capacidade reprodutiva das mulheres; mais
tarde, no entanto, com o advento dos absorventes e de outros produtos
industrializados e com a medicalização da menstruação, de certa forma essas
questões ficaram secundarizadas e ganharam maior destaque a higiene e a
proteção do corpo, a limpeza e a aparência. (LOURO, 1999, p. 18-19).

Além do imperativo contido nos comerciais de que a mulher, aqui no singular, pois se
refere a uma concepção universal, necessita manter a boa aparência e tomar cuidado com os
possíveis odores da menstruação, uma série de produtos foi criada e jorrada para esse público,
como é o caso dos sabonetes íntimos. O excesso de limpeza proposto pelos meios de
comunicação em conjunto com as empresas de cosméticos e medicamentos chega a alterar a
proteção natural das partes íntimas do corpo feminino.
A imagem negativa construída acerca da menstruação repercutiu na entrada das
mulheres no mercado de trabalho. Um exemplo mais antigo é o das mulheres que foram
proibidas de trabalhar na indústria do ópio de Saigon durante o século 19 com a premissa de
que quando estivessem menstruadas poderiam estragá-lo (STRÖMQUIST, 2018, p.105). E, até a
década de 90 havia o tabu de que a mulher menstruada no espaço poderia perder sangue pelo
abdômen, o que causaria peritonite. Isso fez com que várias astronautas não fossem
selecionadas, conforme relata o documentário Mercury 13: O Espaço Delas (2018)85.
Quando a jovem da figura 1 relata no comercial a impossibilidade de frequentar as
aulas durante o período menstrual, é possível associar o fato com a negligência de alguns
governos ao não oferecerem condições de acesso a meios de contenção para a menstruação
(seja absorventes, coletores menstruais, entre outros). Isso acontece devido a taxas abusivas
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Mercury 13: O Espaço Delas. Disponível em: https://www.netflix.com/title/80174436. Acesso em:
01 ago. 2019.
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sobre o valor do produto ou por falta de uso dos meios de comunicação como fontes de
informação.
Ainda nos casos de sociedades em que as mulheres, em sua grande maioria, têm fácil
acesso a esses recursos, os tabus são sentidos no comportamento das mesmas que escondem
o absorvente ao irem ao banheiro ou amarram uma blusa de frio na cintura com o receio de
que o sangue apareça. Isso pode ser sentido no relato da blogueira feminista Mariana Ferraz
Paulino, jovem que sofreu a pedagogia cultural proveniente da mídia:

Nos primeiros anos de minha adolescência, a literatura de banca de jornal
direcionada ao público feminino me acompanhou de maneira muito
presente. Comprava semanalmente – torrando de maneira compulsiva todo o
dinheirinho da minha mesada – as novas edições de publicações como
Capricho, Atrevida, TodaTeen e quaisquer outras que pertencessem a tal
universo midiático. [...] Dentre as mais variadas (pero no mucho) colunas e
seções das mencionadas revistas, havia uma, na Capricho, de que eu gostava
bastante, era uma seção do tipo “Cartas da Leitora”, nas quais as garotas
dividiam relatos sobre situações constrangedoras que haviam vivenciado [...]
e houve um desses relatos, um desses “micos” compartilhados por uma
leitora, que me marcou de maneira profunda e me acompanhou
(in)conscientemente durante anos a fio: a história compartilhada descrevia
uma situação em que uma garota, na escola, deixava um absorvente cair de
dentro da mochila. Por conta disso, seus colegas do sexo masculino caçoavam
dela e faziam piadas com o fato de a moça ter deixado escapar um objeto tão
absurdo, inesperado e proibido – um absorvente *...+ A cena do tal “mico”
exposto pela leitora da revista Capricho se fazia tão latente em meus
pensamentos a cada menstruação, que eu chegava a ter leves tonturas ao
pensar que alguém pudesse me ver com um absorvente nas mãos. [...] Hoje,
para mim, menstruar não é mais motivo de terror ou vergonha, porque
vejam: sou mulher cisgênera e menstruo. E mais importante do que isso, hoje
tenho plena consciência de que ser mulher vai muito além de uma não
fecundação do ovócito que condiciona a eliminação do endométrio, pois que
há mulheres que são inteira e infinitamente mulheres e que não precisam da
menstruação
ou
de
qualquer
outra
convenção
social/política/econômica/física/cósmica para sentirem-se e definirem-se
enquanto tal. (PAULINO, 2015).

E, claro, ao lado do depoimento de Paulino, ainda há o papel social destinado à mulher:
ser mãe. Quando a menarca tarda a chegar ou simplesmente não acontece, uma tensão
psicológica é estabelecida. Daí basta nos lembrarmos das propagandas que dividiram por
muito tempo seu foco entre “brinquedo de menina” e “brinquedo de menino”. Os
fogõezinhos, as bonecas com seus carrinhos de bebê, as vassouras de plástico, entre outros,
nunca foram artigos dedicados ao público masculino, pois eram, claro, preparativos de uma
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vida dedicada ao lar. A mulher que foge desse projeto de vida ainda é mal vista em diversos
contextos sociais.
Desta maneira, o binômio sexo/ gênero se traduz de maneira implícita e
natural em sexualidade reprodutiva, heterossexual e instala então a
imagem da "verdadeira mulher", cuja função materna desenha os
contornos e as funções sociais de um corpo sexuado [...] A função social da
reprodução — a maternidade e o materno — continua ligada à noção do
feminino: a demanda atual pelas novas tecnologias de reprodução mostra a
permanência deste desejo da procriação biológica. (SWAIN, 2000, p. 50-51).

Ademais,
A publicidade não inventa coisas; seu discurso, suas representações, estão
sempre relacionados com o conhecimento que circula na sociedade. Suas
imagens trazem sempre signos, significantes e significados que nos são
familiares [...] Ao utilizar essas estratégias como forma de atingir
consumidoras/es, a publicidade está trabalhando a partir de um currículo
cultural que é constituído nas relações sociais e que opera como constituidor
dessas mesmas relações. Tal currículo cultural faz parte de uma pedagogia
específica, composta por um repertório de significados que, por sua vez,
constroem e constituem identidades culturais hegemônicas. Pelas imagens
publicitárias, podemos observar como as relações de gênero estão sendo
vistas por determinada sociedade, ou seja, quais os significados mais ligados
às mulheres e aos homens, ou quais os significantes mais diretamente
relacionados aos comportamentos masculinos e femininos desejados
socialmente. (SABAT, 2001, p. 12-14).

Todas essas barreiras, chamadas de desconforto pelas mulheres que participam do
comercial da Sempre Livre, são construções culturais perpetuadas pelos dispositivos de
controle que intencionam controlar o comportamento do sujeito de acordo com as
necessidades de manutenção do poder das instâncias controladores em determinado período.
3 APROXIMAÇÕES FINAIS

De tempos em tempos precisamos reposicionar o nosso olhar a fim de investigar
melhor e ser mais críticos ao que está por trás dos discursos proferidos pelas estruturas que
operam o poder, compreendido nas suas dimensões macro e micro, na sociedade em que
estamos inseridos.
Ainda que este estudo de caso tenha buscado como suporte uma marca de
absorventes para esmiuçar os tabus que envolvem a menstruação, devemos dizer que tal
produto pode não ser o meio de contenção ideal para o momento em que vivemos. Além de
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nos preocuparmos com os aspectos culturais que influenciam as sexualidades vivenciadas pelo
corpo feminino, é importante recorrermos a produtos que agridem menos o meio ambiente,
como é o caso dos coletores menstruais. A proposta da indústria de que devemos usar
absorventes descartáveis convém às necessidades sociais e ambientais pelas quais o planeta
como um todo tem enfrentado?
Até que ponto a comunicação contida nos anúncios publicitários e nos materiais
informativos da Sempre Livre possui o mero intuito de ajudar as mulheres em seu ciclo
menstrual? Eles seriam tão inocentes assim? Que jogos de poder e relações de força esses
comerciais acionam? Qual o sentido da menstruação imprimido nessas visualidades e ordens
discursivas?
Longe de chegarmos ao encerramento dessa discussão, nosso intuito foi o de nos
aproximarmos de uma provocação que possa incitar outros investigadores, estudantes, leitores
e sociedade em geral a repensarem a lógica a qual estamos inseridos. Como você pode
desconstruir os tabus da menstruação a partir do local em que você atua?
MENSTRUATION AND TABOO: A CASE STUDY OF SEMPRE LIVRE
ABSTRACT
The State, the Church, the school, the media, the laws, the social imaginary, among others, act as
control devices with the aim of maintaining a given established order. Through discourses strategically
elaborated and inserted in society, these instances control the behavior of the subject and threats that
can destabilize the power they hold. They exert, in fact, a task force from the influences and
instruments of each of these structures. The gender and sexualities of the subjects do not escape this
logic. Since children, they are doomed to a list of rules that guide behavior and make them naturalize
concepts of normality that are purposely constructed. The hegemonic pattern of white heterosexuality,
for example, stems from a cultural construction especially predominant in the Occident. Bodies that do
not fit into this naturalization imposed by power devices are seen, still in many contexts, as marginals.
With this perception in view, we undertake a research that addresses the behavior of the subject in the
face of these social obligations that have been placed on us, most of the time, in a subtle way. To do
this, we made a cutout in menstruation, since this was (and still is) the target of taboos that interfere
with possible sexualities experienced by the female body. To generate discussions that could permeate
the possible origins of these negative cultural constructions, we chose the repositioning of the tampons
brand Sempre Livre as a case study. From the materials conveyed, we analyze how much the media,
specifically those geared for advertising purposes, together with other power, structures discourse that
influence subjects. Also, we had the opportunity to evaluate how these statements can change
according to the mobilizations caused by "minorities" who fight against the standards imposed. Thus,
we consider both the predominant forces that act on the social environment and the response of a
public that no longer accepts the representations taken as officers. We also consider that the
repositioning of these power institutions cannot be romanticized. At the end of this writing, we have
not reached a conclusion, but rather the provocations that may incite other subjects to rethink the
theme from their places of speech.
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POESIA POPULAR DO SERTÃO BRASILEIRO E SUBJETIVIDADE: REFLEXÕES ACERCA DA “ESCRITA
DE SI” E PARRÉSIA
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Goiamérico Felício Carneiro dos Santos ²

RESUMO
Este artigo tem como objetivo principal estabelecer uma conexão da “escrita de si” e características
da parrésia com a poesia popular brasileira, mais especificamente com os poemas do poeta cearense
Patativa do Assaré. Para isso, na primeira parte do presente estudo foi feita uma reflexão teórica
apoiados em Foucault (2004, 2006, 2011) e Rago (2013) acerca dos conceitos das “artes de si
mesmo”, as quais são: a “escrita de si”, os hupomnêmatas e a correspondência. Em seguida, a
“escrita de si” e a parrésia foram destrinchadas com mais foco, utilizando os mesmos autores.
Também foi abordada a poesia popular em seu panorama histórico e social descrito por Arantes
(1982) e Ribeiro (1987), explorando o seu caráter estrutural e cultural. Ao final, o paralelo com os
conceitos centrais (parrésia e “escrita de si”) foi estabelecido por meio de alguns poemas
selecionados de ASSARÉ (2014), apoiados na contextualização da biografia de Patativa do Assaré
(2001) e as diretrizes gerais da poesia popular do sertão. Assim, cada poema foi colocado em um
núcleo de relação daquilo que foi explorado nas obras bases (parrésia e “escrita de si”) utilizadas
para estruturar os conceitos. Foram citadas também trechos de entrevistas que compõem a biografia
do poeta, para fomentar a ideia de sinceridade e vivência com o sertão. Por fim, pode-se perceber a
escrita de Patativa do Assaré munida de parrésia e também como uma manifestação da “escrita de
si”, mais especificamente em alguns pilares, tais quais: linguagem sertaneja e livre, autoafirmação da
identidade do sertanejo nordestino, a resistência política e social e revisitação de si próprio como
homem que possui fraquezas. Portanto, de maneira geral, a “escrita de si” pode ser notada também
devido ao seu aspecto de oposição aos modos de sujeição, em que o poeta reivindica seu espaço
como escritor e provoca os poetas cultos com seu português que não segue padrões.

Palavras-chave: “Escrita de Si”; Poesia Popular; Parrésia; Patativa do Assaré; Subjetividade.

INTRODUÇÃO
A “escrita de si” é considerada uma das “artes de si mesmo”, uma maneira possível de
praticar o domínio de si próprio e sobre os outros, funcionando como um treino de si por si mesmo,
um exercício de si. Portanto, escrever sobre seu próprio “eu”, é uma das formas do cuidado de si, um
modo de se atentar à própria interioridade: “Cuidar de si mesmo implica que se converta o olhar,
que se o conduza do exterior, dos outros, do mundo para si mesmo” (FOUCAULT, 2006, p. 14).
Intimamente, a “escrita de si” é um universo de possibilidades de conhecer o mundo que há dentro
de cada sujeito e investir nessa meditação como uma forma de cuidado e de exploração íntima.
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Através da escrita é possível assimilar os próprios pensamentos, opiniões e gostos,
auxiliando assim, na construção da própria identidade perante os outros e perante si
mesmo, como se fosse um exercício quase físico de apreender a verdade interna. Além disso, ao reler
posteriormente tais escritos é um caminho de se reencontrar e deparar com memórias que talvez já
tenham sido esquecidas, contribuindo assim, para o conhecimento
interior do passado e reflexão do presente. Visto isso, a “escrita de si” pode ser percebido a partir do
exercício do pensamento linear, associado à experiência, trabalhando a escrita como treinamento na
situação real e também da forma circular, mais relacionada à meditação, que permitem releituras.
Porém, ambas as formas de realizar a escrita para Foucault (2004), são exercícios importantes para a
elaboração de discursos racionais de ação, os quais se utilizados como treinamento de si operam
como a transformação da verdade em êthos, ou seja, o conjunto de costumes, crenças e
características morais e sociais que definem determinada pessoa. Assim, há duas maneiras mais
citadas pelo autor a se realizar essa escrita: os hupomnêmata e a correspondência.
Os hupomnêmata era uma espécie de livro da vida ou guia de conduta, em que se
escreviam algumas citações de obras ou testemunhos, como uma conversa consigo mesmo.
Portanto, funcionavam como um memorial escrito, de tudo aquilo que era lido, ouvido ou pensado,
dando a possibilidade de ser lido posteriormente (FOUCAULT, 2004). Porém, o autor alerta para o
fato de que os hupomnêmata não devem ser considerados como uma “narrativa de si mesmo” que
se refere à confissão de caráter cristão. Na verdade, os hupomnêmata buscam revelar o que já é dito,
constituir-se em si mesmo, em uma espécie de revisão pessoal. O objetivo hupomnêmata é,
portanto, trabalhar o cuidado de si, explorar a si próprio e investir nessa felicidade pessoal, através
da escuta ou leitura e assim estabelecer uma relação de si consigo mesmo da forma mais profunda
possível. Visto isso, a escrita tem o papel de constituir um “corpo” livre de doutrinações, possuidora
de sua própria verdade, através daquilo que lê e escreve (FOUCAULT, 2004).
Pensando nessa lógica, a identidade de quem escreve é construída a partir dos textos
que o próprio autor lê, daquilo que se ouve e a escrita que se desenvolve nessa relação, mas de uma
maneira em que a alma do próprio sujeito se materialize nas palavras: “É sua própria alma que é
preciso criar no que se escreve; [...] é bom que se possa perceber
no que ele escreve a filiação dos pensamentos que se gravaram em sua alma” (FOUCAULT, 2004, p.
149). Tal citação revela o quão profunda a “escrita de si” é, em que um “simples” ato de inserir no
papel, ou em outros formatos, o que se sente na verdade é a concretude de sentimentos que sendo
revisitados constituem a subjetividade do sujeito.
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Já a correspondência, para Foucault (2004), é definida como um texto que se destina a
outra pessoa, mas também aparece como uma forma de realizar o exercício pessoal. Portanto, além
de agir em quem escreve, também age em quem a recebe: “*...+ constitui também uma certa maneira
de se manifestar para si mesmo e para os outros” (FOUCAULT, 2004, p. 155). Escrever, portanto, é se
expor ao outro e a si mesmo, uma vez que realizando esse exercício, o sujeito passa a praticar o
autoconhecimento, subjetivação do discurso verdadeiro como “bem próprio”. A qual se revela
também como essencial ao cuidado de si e dos outros: “*...+ vemos aí toda uma prática em que
leitura, a escrita, a anotação para si e a correspondência constituem uma atividade muito importante
de cuidados de si e cuidados dos outros” (FOUCAULT, 2006, p. 435). Percebe-se assim, essas duas
manifestações do “cuidado de si” inseridas na “escrita de si”, porém existem outras maneiras de
exercer tal reflexão pessoal. A seguir, esse tema será explanado fora dessas duas categorias.
Portanto, pretende-se enxergar as “escrita de si” e a parrésia na poesia popular de
Patativa do Assaré. Sabe-se que tal tipo de arte ainda é um pouco visível nos grandes meios de
comunicação e com pouca representação em órgãos literários. Portanto, percebe-se a importância
de discutir tal escrita e desdobrá-la em mais percepções. Para isso, foram selecionados poemas do
autor que conversem e explicitam as características da “escrita de si” e a parrésia, a fim de notar de
que forma esses conceitos se manifestam na arte popular.

A escrita de si e a parrésia
Visto isso, a escrita de si dos antigos gregos aparece então, como uma atividade
constitutiva das “artes da existência”, ou seja, uma das tecnologias em que o indivíduo pratica
sua liberdade em contraposição com o comportamento disciplinado imposto. Se opondo,
portanto, à confissão, ato imposto de contar sobre si como fundo de culpa, praticada, por
exemplo, no cristianismo. Por esse caminho cristão, a revelação de si próprio apresenta-se
mais sob a correção de pecados e punição, o que acentua ainda mais o encaixe em instituições
dominadoras. Em contraposição à essa estrutura, a escrita de si coloca em jogo uma
identidade própria livre de uma autoridade pressionadora, a construção própria daquilo que se
deseja falar (escrever) acontece de forma subjetiva, escapando de pautas quadradas e
impostas pelo sistema. Se é dito é porque se deseja falar e vem de dentro, de forma natural,
nascida do contexto em que se vive e suas experiências internas e externas. Ou seja, a escrita
de si busca com meios próprios a sua essência e interioridade, o sujeito torna-se então, o autor
da própria história, independente do que o Estado impõe a ele.
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Assim, a “escrita de si” está relacionada também com outro conceito trabalhado por
Foucault (2011): a parrésia, pois é igualmente uma das técnicas de cuidado de si e práticas de
dizer-a-verdade sobre si mesmo, a qual contribui para a democracia e ética. Segundo o autor,
parrésia é uma técnica essencial para poder transmitir um discurso verdadeiro na iminência do
risco de ferir o outro, ou irritá-lo: “*...+ o tipo de ato pelo qual o sujeito, dizendo a verdade, se
manifesta, e com isso, representa a si mesmo e é reconhecido pelos outros como dizendo a
verdade” (FOUCAULT, 2011, p. 4). Esse discurso atinge o outro, com a possibilidade de deixá-lo
em uma posição de desconforto e inquietação.
Portanto, enxergando a parrésia como uma virtude, quem a utiliza consegue ajudar a
dirigir a consciência dos outros e a sua relação consigo próprio. Nesse ato de cuidado, se
envolve tanto o próprio sujeito praticante da parrésia quanto o outro: “Em outras palavras, não
pode cuidar de si mesmo, se preocupar consigo mesmo sem ter relação com outro e o papel
desse outro é dizer a verdade” (FOUCAULT, 2010, p. 43). Nota-se claramente aqui, a origem do
termo utilizado pelo autor como “cuidado de si”, pois contribui efetivamente com a pessoa que
também se vale de tais discursos.
Além disso, esse termo também se refere ao discurso utilizado para a constituição e
veridicção de si mesmo como sujeito: “*...+ a franqueza, a liberdade, a abertura, que fazem com
que se diga o que se tem a dizer, de maneira como se tem vontade de dizer, quando se tem
vontade de dizer e se crê ser necessário dizer” (FOUCAULT, 2006, p.450). Ou seja, a parrésia é a
liberdade de se dizer, a liberdade de quem fala. Portanto, é possível viver de forma sincera e
autêntica, ao praticar a parrésia, construindo a sua vida como testemunho verdadeiro, repleto
de liberdade, ou seja, com a coragem de levantar a verdade.
Na obra “A aventura de contar-se”, Rago (2013), aproxima a “escrita de si” a relatos de
mulheres que vivenciaram a ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. Segundo a
autora, através de depoimentos, livros autobiográficos e outros tipos de textos, a subjetividade
dessas mulheres é construída: “Escrever-se é, portanto, um modo de transformar o vivido em
experiência, marcando sua própria temporalidade e afirmando sua diferença na atualidade” (p.
56). Para a autora, através de tais relatos é possível reconstruir de certa forma o próprio
passado, que inserem sentido ao presente e para as escritoras, abrem a possibilidade de
avaliar suas próprias experiências, reconhecendo sua vida pessoal e pensamentos profundos.
Assim, o testemunho dessas mulheres rompe com o silenciamento e a memória funciona
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como sustentação e emponderamento, impulsionando próximas pessoas a falarem também. A
“escrita de si” dessas mulheres possui, portanto, nos princípios da parrésia, ao levantar
questões delicadas de um passado não muito distante e a liberdade de falar sobre isso e
praticar a própria subjetividade também se insere nesse contexto.
Nesses depoimentos em específico, a existência dessas mulheres e suas subjetividades
tornam-se, de certa forma, pública. Subjetividade essa que pode ser definida como o espaço
íntimo do indivíduo, suas marcas singulares e a constante construção e interação do sujeito
com o ambiente histórico e social, resultando assim, em um mundo próprio que cada indivíduo
possui, contendo emoções, pensamentos e sentimentos. Ou seja, a dimensão do sujeito, que
nega a sua objetividade absoluta (MAHEIRIE, 2002):
Sendo corpo e consciência, ao mesmo tempo, o sujeito é objetividade (pois é
corpo) e subjetividade (pois é consciência), não podendo ser reduzido a
nenhuma destas duas dimensões. O Eu, ou a identidade, ou a especificidade do
sujeito, aparece como produto das relações do corpo e da consciência com o
mundo, conseqüência da relação dialética entre objetividade e subjetividade
no contexto social (p.35).

Visto isso, o sujeito é constituído a partir das redes de relações as quais ele vivencia a
experiência e a “escrita de si” aparece como um modo de subjetivação, que se opõe aos
modos de sujeição, focada em limitar e conduzir o indivíduo por caminhos regrados e
disciplinados. Muito dessa sociedade disciplinada pode ser enxergada mais fortemente no
período ditatorial que as mulheres estudadas na obra de Rago passaram. Esse momento,
portanto, de utilizar um dos modos de subjetivação se contrapõe com o cenário vivido na
época e também no atual em que tal período histórico é negado. A “escrita de si” funciona
como uma fuga a esse sistema controlador:

Problematizando as formas modernas e contemporâneas de produção
de subjetividade, e entendendo que o estado investe fortemente no
controle da vida do indivíduo, de seus gestos, condutas e crenças, e
Foucault se pergunta pelas possibilidades de invenção de novos modos
de existência, construídos a partir de outras relações de si para consigo
e para com o outro, capazes de escapar às tecnologias do dispositivo
biopolítico de controle individual e coletivo (RAGO, 2013, p. 43).

Assim, através da prática da subjetividade, o sujeito tem maior contato com seu próprio
eu, se distanciando das amarras esmagadoras do sistema. Tal prática é apontada por Foucault
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(2006) como essencial aos indivíduos, como uma forma também de resistência ao poder
político e uma maneira de conhecer-se além daquilo que é submetido pelo Estado,
ativamente.
O estudo da experiência de tal subjetivação é conceituado como as “artes do viver” ou
“estética da existência”, que através dos gregos e romanos eram constituídos por “técnicas de
si”. Como por exemplo a meditação, a “escrita de si”, a dieta, os exercícios físicos e espirituais, a
parrésia, entre outros, as quais todas são baseados em práticas da liberdade e da ação
autônoma do ser humano: “*...+ nem tirano, nem escravo, mas deveria ser capaz de governar a
si mesmo “ (RAGO, 2013, p. 46). Com tais exercícios, o ser humano encontraria o equilíbrio
físico e espiritual.
Dessa forma, a “escrita de si” se transfigura como uma prática da liberdade e de
resistência. No caso estudado por Rago (2013), ela se refere às narrativas autobiográficas,
porém, a partir das conceituações, é possível relacionar tais pontos também com a poesia
popular nordestina. Portanto, pretende-se, a seguir atrelar as concepções aqui citadas com
poemas, especificamente à literatura de cordel do poeta Patativa do Assaré e enxergá-la a
partir do viés da “escrita de si”, da parrésia, para além dos formatos mencionados
anteriormente, como os huptomnêmatas e a correspondência.

Poesia popular: “escrita de si” e parrésia

Os folhetos de cordel, manifestados na forma cantada e escrita chegaram ao Brasil
vindo de Portugal e da Espanha, no fim do século XIX, sendo integrados à literatura nordestina
(ARANTES, 1982). Tal arte é frequentemente apontada como possuidora de um caráter
sociológico, repleta de relações ideológicas entre o poeta e os ouvintes ou leitores.
Normalmente, o poeta popular trabalha a memória mais fortemente, narrando
acontecimentos, o cotidiano e aventuras de sua região. É muito comum também relacionar a
literatura de cordel com o orgulho nordestino, devido a identidade ser frequentemente
reafirmada e exaltada.
Portanto, a fim de estabelecer uma definição à poesia popular, ela pode ser resumida
como sendo o tipo de literatura que transmite a memória popular, preservando a tradição na
forma escrita ou oral. É o cantar e o escrever do povo em seus próprios contextos sociais e
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culturais (RIBEIRO, 1989). A poesia popular tem como principal característica a inspiração
coletiva e a sua transmissão. Portanto, por mais que o criador da poesia ou do repente seja um
sujeito único ele levará consigo todo o cunho popular e coletivo, ou seja, o povo também
cantará e também recitará. A história contada por meio de versos faz parte desse ouvinte e
leitor e a construção pode ser considerada de certa forma mútua.
Porém, apesar de toda a coletividade que a poesia popular traz, será explorado
também os outros elementos dessa escrita, como aquela que materializa os pensamentos e
memórias mais pessoais e profundos, bem como a vontade de transmitir a verdade na
iminência do risco. O poeta aqui estudado, Patativa do Assaré, revela em seus escritos tais
características, como a tradição local, a oralidade, a linguagem sertaneja, a sede por justiça, a
denúncia à realidade em que se vive em meio à fome a e seca e o trabalho como agricultor no
campo ou operário da cidade. Mas o poeta autodidata também questiona a sua própria
existência, confessa dores, desejos, sonhos, inspirações e narra o seu cotidiano de forma
singular a enxergar o mundo a sua volta a partir de uma perspectiva própria. Ele adentra na
compreensão da fragilidade humana, tendo como ponto de partida o panorama situacional do
caboclo nordestino:
Ela reina na palhoça,
Na mais rude e pobre choça
Do pobre bardo da roça,
Que no terreiro do lar,
À noite todo pachola,
Entre os filhos, que o consola,
Dedilha a sua viola,
Cantando à luz do luar.
Ser feliz é ser ditoso,
Ser nobre é ser venturoso,
Não é ser um poderoso,
Ser rico é ter posição.
A doce felicidade
É filha da soledade,
Nasceu na simplicidade
Sem ouro, sem lar, sem pão (ASSARÉ, 2014, p. 335).

No poema acima, o autor descreve o que é ser feliz para ele, sendo no caso a
possibilidade de estar em contato com a simplicidade e a natureza, próximo as pessoas que
ama, sem exaltação a bens materiais. Ao longo das estrofes, ele insere expressões típicas da
região, como: palhoça, choça, bardo, pachola, ditoso. Além de tais elementos há um remonte
ao lugar em que se vive, descrevendo-o. A seguir, será apresentado mais alguns poemas do
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autor, pontos importantes dos folhetos de cordel e os aspectos que remetem à “escrita de si” e
a paréssia.
Arantes (1982) atribui aos folhetos de cordel três características mais frequentes:
regionalismo e tradições locais, simbologia da vida social que pertence ao poeta e ao seu
público e a crítica social. Porém, obviamente, cada poeta popular possui o seu estilo e as suas
preferências por certas temáticas. Patativa do Assaré, por exemplo, narra a sua vida cotidiana
no sertão, trabalhando como agricultor ou como operário na cidade grande, faz críticas à
sociedade capitalista, canta as belezas do sertão e também exprime seus sentimentos mais
internos. Portanto, por mais que haja assuntos concretos acerca de problemas sociais e
cotidianos, o autor escreve sobre si e a realidade à sua volta ainda de forma poética,
transfigurando esses temas com uma certa beleza, proporcionada pela estética da arte, o que
não foge da “escrita de si” apontada por Foucault: “*...+ a escrita o exercerá na ordem dos
movimentos interiores da alma; nesse sentido, ela tem um papel muito próximo da confissão
ao diretor espiritual” (2010, p. 210). No poema “Minha sodade”, Patativa do Assaré (2014), se
abre completamente e narra sobre seus sofrimentos da velhice, relembra a sua infância, a
saudade que sente por aquele tempo que já se passou e pontua o seu pressentimento à
morte:
[...] Se no mundo toda gente,
O povo mau e o distindo,
Cada um canto o que sente,
Eu quero cantar o que eu sinto.
Meu sofrimento é sem fim,
Eu tenho dentro de mim
Uma sodade arranchada,
Tão grande, tão desmedida,
Que não pode sê medida,
Nem pesada e nem jurgada (ASSARÉ, 2014, p. 122).

Através dessa escrita, Patativa pode se reencontrar, se rever, como um homem que está
envelhecendo, que possui desejos de voltar no tempo e relembrar de quando era criança e de
ver novamente a sua avó, de seus brinquedos e ainda tem a oportunidade de compartilhar isso
com o outro: “Escrever é, portanto, "se mostrar", se expor, fazer aparecer seu próprio rosto
perto do outro” (FOUCAULT, 2004, p. 150). Portanto, no momento que o leitor se ver diante de
tal situação, pode também se reavaliar e refletir sobre si acerca de suas saudades e de seu
passado. O rosto de Patativa é colocado perto do leitor diversas vezes ao longo de suas obras e
não apenas nessa temática sentimental e saudosista, mas também quando reivindica direitos e
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narra a fome e a seca que viveu no Nordeste ou canta as belezas da vegetação cearense,
comenta sobre festas típicas da região.
Nesse sentido, uma característica muito importante da literatura de cordel é a
identificação para com o público. Os poetas populares não escrevem o que não vivem, a escrita
sai de dentro e de sua realidade próxima, que também é, em sua maioria, a dos seus ouvintes
e leitores. Por isso, a partir desse ponto é possível identificar tal poesia como “escrita de si”,
pois a o sujeito que fala se confunde a todo momento com o sujeito enunciado. Outro exemplo
de “escrita de si” no âmbito literário que foge à poesia é o livro “Hibisco Roxo” da autora
ChimamandaNgoziAdichie (2016). Nessa obra, os personagens narrados também se
confundem com quem escreve a história. Os sujeitos presentes no livro também são
Nigerianos, da mesma cidade da autora, com nomes repetidos de sua família e vivências
semelhantes à de Adichie. E é através dessa perspectiva de semelhança das características da
“escrita de si” presentes na literatura de cordel que a torna tão difundida por parte do público
de interesse. O saber típico, juntamente aos costumes explicitados na escrita de Patativa causa
no outro pleno entendimentos da beleza e do sofrimento cantado pelo poeta, por terem
vivenciado o mesmo que ele. No poema “É coisa do meu sertão”, Patativa canta sobre as
vivências específicas da região, utilizando jargões e acontecimentos festivos típicos:
[...] Querendo fazê fartura,
Cheio de esperança e prano,
Já quage no fim do ano,
Se um cabôco faz figura
Cavando na terra dura
Com grande desposição
Prantando mio e fejão
Modeesperáprazentêro
As chuvada de janêro,
É coisa do meu sertão
[...] Em junho, o festivo mês,
Vê uma dança animada
Debaxo de uma latada
Pelo dia 23
Ea turma de camponês
Na fôguera de São João,
Um ao ôtro dando a mão
Numa fulia pacata
Assando mio e batata,
É coisa do meu sertão (ASSARÉ, 2014, p. 70).
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No prefácio do livro “Digo e não peço segredo”, Yolanda Queiroz descreve Patativa do
Assaré como sendo uma “vida que se fez obra” (2001, p. 12). Essa obra é uma espécie de
biografia desconstruída do poeta, que após suas poesias ganharem notoriedade, aparece em
um espaço de privilégio, o que não havia anteriormente. Na oportunidade que possui em ter
uma biografia dedicada a ele e poder disseminar seus poemas, o poeta do campo consegue
repassar suas ideias e a imagem do nordestino e da nordestina que trabalham, se esforçam e
lutam por uma vida melhor. Por isso, a importância de um cancioneiro popular com essa
possibilidade de exibir o Nordeste a partir de sua vida e história na região, diferentemente do
que é difundido na mídia ou em discursos que tratam do nordestino, não sendo escrito por
eles mesmos: “*...+ a literatura surge como um espaço privilegiado de produção e reprodução
simbólica de sentidos” (EVARISTO, 2005, p. 52). Conceição Evaristo, alerta para a importância
da auto-representação na literatura, mais especificamente no caso das mulheres negras. A
autora defende o falar do personagem, se identificando plenamente com ele, escrito por ele.
Tal realidade evita discursos preconceituosos, estereotipados, os quais reduzem o indivíduo e
não condizem com a realidade, limitando a visão das pessoas que têm acesso a eles.
Escrever, portanto, é existir publicamente, e no caso de agricultores e retirantes
nordestinos que são silenciados essa possibilidade de existência é negada. Patativa, portanto,
inicia a quebra desse paradigma primeiramente em seu próprio meio com seus versos
memorizados e declamados em feiras e praças de sua cidade e depois ganha visibilidade para
além do Nordeste: “É da sua condição de mito que Patativa do Assaré fala do homem e do
poeta. Condição privilegiada porque consolidada pela notoriedade e reconhecimento de um
Brasil inteiro, podendo se encontrar indícios de seu canto em ninhos internacionais” (DA SILVA,
2001, p. 12). A “escrita de si” de Patativa, ganha assim, maiores proporções e alcança além
daqueles que se identificam com a sua realidade e o cancioneiro pode apresentar a sua
história a outros brasileiros e brasileiras que não se depararam com ela em seus cotidianos.
Para Rago (2013), o gênero autobiográfico está em constante mutação e aparece com
novas aberturas, preservando apenas as narrativas de si mesmo e memórias, que podem
variar em diferentes formatos: “*...+ a partir dos diferentes tipos de narrativas de si entre
memórias, depoimentos, entrevistas, correspondências, diários ou blogs, que permitem
cartografar a própria subjetividade” (p. 33).
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Assim, o poeta cartografa a própria subjetividade em “Digo e não peço segredo”, obra
que contém entrevistas, cantos e poemas, informações que foram colhidas durante quatro
anos de convivência com o autor. Ao escrever sobre si e se deixar testemunhar, Patativa evoca
a resignação do passado pessoal, que a “escrita de si” traz, e de certa forma do coletivo,
daqueles que se identificam com sua história: “A escrita de si impõe-se como necessidade de
ressignificação do passado pessoal, mas também coletivo” (RAGO, 2013, p. 57).
Dentro dessa biografia, Patativa fala acerca assuntos extremamente pessoais, narrando
até mesmo sobre a sua infância na Serra de Santana: “Minha infância foi lá na Serra de
Santana. O relato da minha infância é uma coisa um pouco penosa, porque a minha infância foi
uma infância de trabalho e quanta coisa tem” (DA SILVA, 2001, p.22).
Em seus depoimentos, Patativa também relê o seu passado familiar, relembrando
momentos com seu irmão, que na época do depoimento já havia morrido. Outrossim, lembra
de acontecimentos muitos específicos de sua vida: “Aí, olha, como eu relembro tudo aquilo
que eu fiz. Aí nesse meu poema, eu tô requerendo a aposentadoria com 60 anos e naquele
tempo, era com 65 e depois voltou mesmo pra 60” (DA SILVA, 2001, p.52). Porém, o autor
escreve em seus poemas algumas lembranças mais trágicas, como a morte de uma de suas
filhas, a Nanã. Ali, o pai triste, relembra momentos felizes que passou ao lado de sua filha, os
sintomas que a menina apresentava antes de morrer, as condições que a levaram à essa
situação e o momento de sua morte, durante uma seca muito severa que atingiu a região na
década de trinta. Este tipo de experiência traumática é então narrada por caminhos subjetivos,
através da poesia:
[...] Pelo têrrero corria,
Sempre sirrindo e cantando,
Era lutrida e sadia,
Pois, mesmo se alimentando
Com feijão, mio e farinha,
Era gorda, bem gordinha
[...] E com as braba comida,
Aquela pobre inocente
Foi mudando a sua vida,
Foi ficando deferente.
Não sirria nem brincava,
Bem pôco se alimentava
E inquanto a sua gordura
No corpo diminuía,
No meu coração crescia
A minha grande tortura.
[...] Morreu no maiómatrato
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Meu amô lindo e mimoso.
Meu patrão, aquele ingrato,
Foi o maió criminoso,
Foi o maió assassino.
O meu anjo pequenino
Foi sacudido no fundo
Do mais pobre cimitero
E eu hoje me considero
O mais pobre deste mundo (ASSARÉ, 2014, p. 39).

Para Rago (2013), reler o passado significa também trazer o desejo de se renovar
internamente e afirmar a própria liberdade existindo no presente de uma forma diferente. Tal
“escrita de si” do poeta, abre publicamente discussões sociais, ao citar seu patrão como o
responsável pela morte de sua filha. Levanta também a memória de muitas brasileiras e
brasileiros que perderam seus filhos durante as secas que assolaram e ainda assolam o
Nordeste. Tais narrativas dramáticas também podem mostrar uma realidade dolorosa e
desconhecida por muitos que nunca passaram por tais dificuldades e o autor é efetivo nisso,
devido ao seu alcance: “*...+ escrever-se é, portanto, um modo de transformar o vivido em
experiência, marcando sua própria temporalidade e afirmando sua diferença na atualidade”
(RAGO, 2013, p. 56).
Percebe-se assim a importância de tal testemunho, devido a sua dimensão pública,
realizado em forma de poesia. Através deles, a democracia e resistência para se lutar por mais
direitos é intensificada, quando o passado possui ameaças de ser esquecido. O testemunho
então aparece como uma ferramenta poderosa para reivindicação da memória e história de
uma região brasileira que já sofria muitos problemas e eram ignorados pelo Estado. Mas para
tornar tais posicionamentos disseminados é necessário haver parrésia, conceito já citado e
explanado neste estudo. Para os poetas populares, a parrésia é um elemento constante e
necessário, uma vez que a poesia de cunho popular é bastante pessoal e opinativa, a qual
revela os posicionamentos de quem a declama. Portanto, para que haja parresia, é necessário
agir dessa forma e encarar a possibilidade de ferir o outro e se arriscar por estar dizendo a
verdade:
[...] o sujeito ao dizer essa verdade que marca como sendo sua opinião,
seu pensamento, sua crença, tem de assumir certo risco, risco que se
diz respeito à própria relação que ele tem com a pessoa a quem se
dirige. Para que haja parresía é preciso que, dizendo a verdade, se abra,
se instaure e se enfrente o risco de ferir o outro, de irritá-lo, de deixá-lo
com raiva e de suscitar de sua parte algumas condutas que podem ir
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até a mais extrema violência. É portanto a verdade, no risco da
violência (FOUCAULT, 2011, p. 12).

Um exemplo disso foi a ditadura militar. Durante esse período muitos poetas foram
perseguidos e acusados de serem comunistas devido aos seus conteúdos políticos e sociais,
que clamavam por justiça social, denunciavam patrões e a realidade vivida por muitos
nordestinos (ARANTES, 1982). Como já mencionado por Foucault (2011), o Estado limita a
subjetividade dos sujeitos, tentando enquadrá-los em comportamentos e pensamentos
específicos e a “escrita de si” é um dos caminhos para se livrar de tais amarras. A poesia
popular aparece, portanto com esse viés de libertação e se posicionar autenticamente.
Patativa também já foi questionado algumas vezes a respeito da ideologia que traz em
seus poemas: “Até me disseram: ‘Patativa, você está revolucionando’. Eu não sei se eu estou
revolucionando, sei que estou falando a verdade” (DA SILVA, 2001, p. 54). O cearense também
quase foi preso durante a ditadura, por causa do seu poema “Caboclo Roceiro”, em que
Patativa conta a realidade vivida pelos agricultores que trabalham exaustivamente e não
possuem liberdade e são frequentemente oprimidos por seus patrões e o sistema em si. Por
causa dos seguintes versos: “Porém, os ingratos, com ódio e com guerra tomaram-te a terra
que Deus te entregou” (DA SILVA, 2001, p. 109) Patativa colocou a sua liberdade em risco e
ainda admite em sua biografia que “Com certeza foi essa a estrofe que doeu na sensibilidade
deles. Besteira! ” (p. 109). Mas o poeta prezava pela verdade e em difundir a realidade que
viveu como agricultor e também das dificuldades do operário na cidade grande, em outros
poemas o autor continua com a,mesma temática, como a estrofe abaixo:
Sou poeta agricultor
do interior do Ceará
a desdita, o pranto e a dor
canto aqui e canto acolá
sou amigo do operário
que ganha um pobre salário
[...] procurando resolver
um espinhoso problema
eu procuro defender
no meu modesto poema
que a santa verdade encerra
os camponeses sem terra
que o céu deste Brasil cobre
e as famílias da cidade
que sofrem necessidade
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morando no bairro pobre
vão no mesmo itinerário
sofrendo a mesma opressão
nas cidades, o operário
e o camponês no sertão (DA SILVA, 2001, p. 54)

As características dadas aos seus ouvintes e entrevistadores classificam a poesia de
Patativa como sincera e verdadeira e o próprio poeta coloca muito valor em poder dizer o que
tem vontade e acha necessário ser dito e como ponto essencial da poesia: “*...+ a vantagem da
poesia não é a sua beleza, a sua medida, as suas rimas, as suas sílabas predominante não. É a
verdade” (DA SILVA, 2001, p. 24). Como Parresiasta, o poeta apresenta efetivamente sua
opinião pessoal como sendo exatamente o que ele pensa, não falando nada da boca para fora
(FOUCAULT, 2011, p. 11). Ao exercer o cuidado de si e dos outros, o cearense direciona suas
palavras a políticos e autoridades e não tem medo das possíveis polêmicas de seus versos,
trabalhando na iminência do risco. Na estrofe abaixo, o próprio autor comenta que não
afrontou nenhuma autoridade e estava apenas defendendo os seus direitos, por já ter
consciência da possibilidade de alguém se sentir ofendido:

Nestes versos que rimei
disse apenas a verdade
eu aqui não afrontei
a nenhuma oturidade
quem fala assim desse jeito
defendendo os seus dereito
todos já sabem quem é
é um poeta do povo
velho de’ coração novo (DA SILVA, 2001, p. 73).

Ele próprio se definia como um poeta que quer a verdade e que ninguém pode
reclamar das verdades que ele diz, pontuava isso mais especificamente quando tratava de
assuntos sociais e políticos: “Eu digo é, eu posso dizer que eu sou o poeta da justiça e da
verdade. Eu gosto da verdade” (DA SILVA, 2001, p. 117). Nesse sentido, o conteúdo sincero do
poeta também funciona como resistência, uma vez que a linguagem e o discurso organizam
uma forma de resistir à cultura dominante (RAGO, 2013).
Visto isso, a “escrita de si” de Patativa proporciona a prática de parrésia e a sua
confissão aparece como uma das tecnologias do dizer verdadeiro, porém, como citado
anteriormente, diferente da confissão no tom de absolvição e de maneira fechada, a escrita
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manifesta-se publicamente, rompendo com silenciamento. Ao mesmo tempo, ele medita
sobre aquilo que se vive e pratica o autoconhecimento, entendendo aquilo que o aflige, valida
seu próprio “eu” e não aceita discursos terceirizados, ele conta a sua própria história, com a
linguagem que lhe é dada e com os meios que possui e promove assim o conhecimento como
resistência de afirmação:
[...] Não nego meu sangue, não nego meu nome,
Olho para fome e pergunto: o que há?
Eu sou brasileiro fio do Nordeste,
Sou cabra da peste, sou do Ceará (ASSARÉ, 2014, p. 322)

Patativa, portanto, ao praticar a “escrita de si”, não coloca em questão apenas a sua
própria existência, mas também a de muitos brasileiros e brasileiras que se vestem de seus
pensamentos mais íntimos refletidos em uma realidade dura que ainda faz parte do cotidiano:
“Arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é contrapor à imagem social a imagem íntima de
si próprio, e nesse sentido o arquivamento do eu é uma prática de construção de si mesmo e
de resistência” (ARTIÈRES, 1998, p. 11).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das problematizações que aqui chegamos a entender que a “escrita de si”, bem
como a parrésia presente na poesia de Patativa do Assaré estão firmados em alguns pilares,
como: a linguagem sertaneja e livre, a autoafirmação da identidade do sertanejo nordestino, a
resistência política e social e revisitação de si próprio como homem que possui fraquezas.
Relacionando a poesia do cearense com os hupomnêmata, identifica-se a semelhança
com a revisão pessoal a partir de suas lembranças citadas na autobiografia e poemas
saudosistas. Há também a semelhança com o caráter de um corpo livre de doutrinações, então
ao mesmo tempo que lhe é imposto ser apenas um trabalhador braçal, Patativa se coloca
também na possibilidade de cantar e escrever as belezas de sua terra mesmo não possuindo
estudos formais. Outro ponto é a escrita como sendo a possuidora de sua própria verdade, fato
que aclama o poeta de forma geral e característica que ele próprio afirma em seus versos.
Atrelando a poesia de Patativa com a correspondência, nota-se mais estruturalmente que
muitos de seus versos possuem certo direcionamento, destinados a amigos, familiares,
políticos, cantores e também outros poetas.
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A poesia popular de Patativa vista como uma manifestação da “escrita de si” pode ser
notada de maneira geral dessa forma devido ao seu aspecto de oposição aos modos de
sujeição, em que o poeta reivindica seu espaço como escritor e provoca os poetas cultos com
seu português que não segue padrões. Ele pratica assim, a sua liberdade na escrita e no cantar
e também em suas temáticas, mantendo sua identidade livre de limitações, podendo ser autor
da sua própria história, utilizando da parrésia, o risco de ferir o outro é enfrentado e diz o quê
diz por estar com vontade de dizer. Patativa também, ao praticar a “escrita de si” a utiliza como
fuga de uma realidade dura, usando seus versos como uma meditação que o conduz à estética
de sua existência, em que a fome, a morte, a dor, a saudade e a esperança podem ser rimadas.
Assim, Patativa se afirma como nordestino, agricultor, retirante, trabalhador, mas
também como pai, como marido, como homem que envelhece, como um ser humano que
possui sonhos e desejos, que canta e escreve apesar de não utilizar o português normativo,
como sujeito que sofre, mas também capaz de ver beleza nas coisas que ama e admira. O
poeta popular não se limita à sua condição social e doutrinação estatal e em “Nordestino sim,
nordestinado não”, sua sentença vai além do que lhe é imposto e a revelação de uma
personalidade que não é definida apenas por sua regionalidade, mas por suas aspirações e
capacidade.
O(s) autor(es) é(são) responsável(is) pela fidedignidade dos dados apresentados.

POPULAR POETRY AND SUBJECTIVITY:
REFLETIONS ON “WRITING YOURSELF” AND PARRESIA
ABSTRACT

Abstract: This article has as main objective to establish a connection beween the “writing of
itself” and characteristics of parresia with Brazilian popular poetry, more specifically with the
poems of Ceará poet Patativa do Assaré. For this, in the first part of the study a theoretical
reflection was made supported by Foucault (2004, 2006, 2011) and Rago (2013) about the
concepts of the “arts of oneself”, which are: the “writing of oneself” , the hupomnêmatas
and the correspondence. Subsequently, “self-writing” and parrhesia were further broken
down using the same authors. Popular poetry was also approached in its historical and social
panorama described by Arantes (1982) and Ribeiro (1987), exploring its structural and
cultural character. In the end, the parallel with the central concepts (parresia and “writing of
oneself”) was established through some selected poems by ASSARÉ (2014), supported by the
contextualization of Patativa do Assaré's biography (2001) and the general guidelines of
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Brazilian popular poetry. Each poem was placed in a nucleus of relation of what was explored
in the base works (parresia and “writing of itself”) used to structure the concepts. Excerpts
from interviews that make up the poet's biography were also cited to foster the idea of
sincerity and experience with the backlands. Finally, it is possible to perceive the writing of
Patativa do Assaré with parresia and also as a manifestation of the “writing of itself”, more
specifically in some pillars, such as: country and free language, self-affirmation of the identity
of the northeastern Brazil, the political and social resistance and revisiting himself as a man
who has weaknesses.
Keywords: “Writing of oneself”; Popular Poetry; Parresia; Patativa of Assaré; Subjectivity.
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CURRALEIRA E O CORPO QUE COMUNICA

Denise Rodrigues Soares86
Luciene de Oliveira Dias87

RESUMO
O presente artigo busca entender a dança de curraleira feita por foliãs e foliões da festa em louvor ao
Divino Espírito Santo, em Formosa (GO), como parte do processo comunicacional da folia. À luz da
Teoria Corpomídia, proposta pelas pesquisadoras Helena Tania Katz e Christine Greiner, fazemos o
exercício de alcançar a mediação pelo corpo e pelo contexto. Esse movimento é possível a partir da
pesquisa de campo, com abordagem etnográfica, realizada de maio a junho de 2019 e representa
uma tentativa de observar os fenômenos por diferentes correntes e linhas teóricas de modo a
fortalecer a discussão feita na pesquisa de dissertação. A abordagem etnográfica consiste em
técnicas de pesquisa de observação, entrevistas e diários de campo que buscam entender o lugar e
as relações que se constroem a partir do campo. O uso dessa metodologia se justifica na questão da
comunicação e cultura serem conceitos amplos que demandam uma diversidade de leituras e
interpretações para que se tenha uma aproximação com a infindável complexidade e possibilidades
que essas duas palavras tentam suportar. Este trabalho, portanto, retrata um olhar possível sobre a
comunicação através do corpo, pela dança, e da cultura como fundamentadora dessa ação, porém,
sem a pretensão de se apresentar como finalizado, uma vez que faz parte de um estudo em
desenvolvimento. Por isso, apesar da folia observada apresentar a catira e curraleira, optamos por
trabalhar com essa última por ser uma dança performática que envolve uma quantidade maior de
atores sociais e não ser tão discutida nos campos acadêmico e midiático, como a catira. De modo
semelhante aos outros rituais da folia, a curraleira evidencia a predominância e maioria masculina,
porém, representa um momento de celebração entre as foliãs, os foliões e devotos, além de também
marcar o círculo da dádiva que percorre o giro. Por meio dos movimentos ritmados dos corpos
durante a dança se faz um ritual que comunica a intencionalidade da procissão acionando memórias
do campo simbólico individual e coletivo.
Palavras-chave: Curraleira; Corpomídia; Comunicação; Cultura; Dança.
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A folia do Divino Espírito Santo é uma festividade que faz parte do calendário católico
por ser, usualmente, celebrada no dia de Pentecostes. O festejo, herança da colonização portuguesa
(ABREU, 1996), assume características do contexto em que está inserido, uma vez que a realização
depende da ação coletiva de apropriação e produção de sentidos por parte dos atores sociais
envolvidos. Essas mudanças no modo de celebrar a festa, como discute Parker (1995), é
característica da religiosidade popular na América Latina.
Ainda que não se faça a defesa de uma relação causal como se argumenta nas correntes
positivistas dos estudos em comunicação, as relações sociais desenvolvidas em campo definem os
processos de comunicação e de cultura no local. Porém, a carga que a causalidade infere nessas
construções percorre em ritmo fluído que dispensa – e, por vezes, impossibilita - uma montagem de
interpretação linear. Por isso, a proposta desse artigo considera os elementos que atravessam as
dimensões culturais para a produção do tecido simbólico e dos processos comunicacionais à luz da
Teoria Corpomídia que, como explicam as autoras Helena Katz e Christine Greiner, tenta fazer essa
aproximação entre cultura e comunicação.

Ao comunicar algo, há sempre deslocamentos: de dentro para fora, de fora
para dentro, entre diferentes contextos, de um para o outro, da ação para a
palavra, da palavra para a ação e assim por diante. A sistematicidade que
nos permite entender um aspecto de um conceito em termos de outro [...]
vai necessariamente esconder outros aspectos do conceito e da
experiência. Idéias e expressões linguísticas são objetos e a comunicação
identifica-se com a ação do envio das informações. Tal envio, contudo, não
pode ser descrito à luz do modelo proposto pela Teoria da Informação de
Shannon e Weaver, que apostava na relação emissor-receptor e não levava
em conta as contaminações processadas pelo meio (KATZ; GREINER, 2019,
p. 8).

Como parte do sistema cultural, a comunicação é percebida pela troca no contexto da folia
do Divino Espírito Santo, em Formosa, ao acionar categorias específicas como guias, alferes,
caixeiros, guardiãs, rezadeiras e ícones (bandeira e imagem da santa Nossa Senhora da Conceição
Aparecida). Com exceção dos ícones, essas categorias são formadas por pessoas que com as
complexidades de suas existências assumem a responsabilidade de fazer a mediação e/ou interação
na folia. Por requerer a participação direta desses sujeitos é comum a formação e consolidação de
grupos sociais que pela sociação, formam redes de sociabilidade, seguindo uma lógica simmeliana.
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A partir da sociação desses atores sociais são realizadas as folias de promessa, uma prática
do catolicismo popular que evidencia a autonomia dos devotos. As danças analisadas neste artigo
foram acompanhadas em uma dessas folias entre os dias primeiro a cinco de maio de 2019. Entender
a dança como parte do processo comunicacional só é possível porque Katz e Greiner (2004)
percebem o corpo não apenas como um produto ou emissor de mensagem, mas sim, como uma
mídia, uma ação comunicacional.
Na construção da Teoria Corpomídia as autoras fazem um retrospecto inter-pluridisciplinar
para alcançar as múltiplas dimensões sensoriais, mentais, genéticas, históricas e sociais que
influenciam na constituição do corpo enquanto vida e conceito. “Como se sabe, todo processo de
comunicação pressupõe a existência da diferença. É preciso ser capaz de reconhecer um ‘outro’,
existir algo que se destaque em um ambiente de iguais para que a comunicação se estabeleça”
(KATZ; GREINER, 2004, p. 7).
Essa afirmação retoma as memórias do corpo porque, segundo elas, a teoria não despreza
sua trajetória, mas se desvincula, em certa medida, das mídias massivas e seus significados para se
amparar nas intermediações. Na tentativa de testar a flexibilização dessa teoria propomos pensa-la a
partir da curraleira dançada no giro da folia do Divino.

2 CONTEXTO DE FOLIA E CURRALEIRA

A origem de Formosa, situada no leste goiano e no entorno do Distrito Federal,
segundo demarcação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), remonta tempos
de andança. Quando ainda era conhecida como Arraial dos Couros, recebia regularmente
“tropeiros, boiadeiros, desbravadores, exploradores, garimpeiros e missionários” que estavam
de passagem, mas, o povoado se adensou com o alojamento de pessoas negras que fugiam
das fazendas litorâneas, remanescentes indígenas, e imigrantes do Nordeste e Centro-Sul do
país (AVELAR FILHO, 2015, p. 18). Com a diversidade de culturas e povos alcançou a
emancipação em 1º de agosto de 1843 e, atualmente, aparece como a 9ª cidade mais
populosa do estado de Goiás com 100.085 habitantes (IBGE, 2010).
Ainda que a cidade esteja entre as 10 maiores do estado, no que se refere às
festividades católicas Formosa possui uma consolidada organização da Folia do Divino Espírito
Santo, tendo em uma de suas avenidas próximas ao centro comercial, no endereço Av. Ivone
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Saad, 153, o Divinódromo, galpão construído para encontro e comensalidade entre devotos do
santo nos dias de festejo. A Diocese de Formosa assume a liderança na realização da Folia de
Rua, que são novenas urbanas e da Folia da Roça, folia que percorre em giro nas fazendas do
entorno rumo à catedral Nossa Senhora da Imaculada Conceição.
No entanto, as folias de promessa que no contexto local são chamadas por membros
da igreja como “folias pequenas”, são organizadas e lideradas por cidadãos junto aos foliões e
guias de folia. É por meio das redes de sociabilidade que foliões são chamados a participar e
devotos oferecem suas casas para pouso ou passagem da bandeira e sua procissão. Essa
constatação corrobora com a observação de Pessoa (2018, p. 31) de que “mesmo nos grandes
centros, onde se verificam de maneira mais acabada os efeitos da era do globalismo, ainda
permanecem plenamente ativas inúmeras manifestações populares”, como no caso de
Formosa.
Geralmente, esses festejos ocorrem em setores mais afastados do centro da cidade e
do próprio Divinódromo. O distanciamento, por sua vez, não ocorre apenas no espaço físico
como, também, no simbólico, pois a ligação entre igreja e folias de promessa se sintetiza na
autorização expedida pelos padres das paróquias mais próximas ao ponto de Alvorada, ou seja,
início do giro. A separação entre catolicismo popular e a Igreja foi amplamente discutida por
Parker (1995) que identifica como motivadores dessa cisão o conservadorismo eclesial que
impossibilitava a compreensão dos movimentos populares que endossam a realização de
festas, o sincretismo e a autogestão laical.
As diversas manifestações de fé popular são vistas com graus distintos de
benevolência, desde as mais aceitáveis até as mais “pagãs”, criticadas e
reprimidas. Se, por um lado, se organizam devoções e procissões de forma
espontânea, por outro lado, a Igreja fomenta ou organiza, ela própria, outras
procissões. Dessa forma, pode-se falar de devoções que até o dia de hoje são
mais “oficiais” e de outras que são mais “populares” (PARKER, 1995, p. 186).

Ainda de acordo com o autor, as folias de promessa enquanto festividades do
catolicismo popular estão permeadas por rituais sociais e religiosos. É nesse sentido, de pensar
a circularidade de bens que acionados o círculo da dádiva de Mauss (2013). Dentro do sistema
das dádivas trocadas, Strathern (2006) propõe pensarmos o gênero e, essa proposta se encaixa
no campo observado porque, além do binarismo cisgênero, notamos que a dança congrega um
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momento de comunhão entre foliãs e foliões, embora a presença masculina continue sendo
mais marcante quantitativamente, como podemos observar na figura 1.

Figura 1: Curraleira no encerramento da folia

Fonte: Pesquisa de campo (2019)

O registo de uma das curraleiras evidencia a presença de mulheres na dança e a
coexistência de faixas etárias distintas. Esse é um dos raros momentos em que jovens,
adultos e idosos se juntam para fazer um “trabalho” de folia. Os alferes, guias, guardiãs e
rezadeiras que desempenham outras atividades no giro fazem parte de um grupo com
idades entre 40 a 80 anos e, por consequência, com mais “vivência” com a “divindade”,
termo êmico utilizado pelos foliões para chamar Deus, o Divino Espírito Santo e demais
santas e santos católicos. Em razão da experiência, essas pessoas assumem espaços de
maior responsabilidade enquanto que nas danças os guias convocam a presença de jovens e
pessoas inexperientes na curraleira para “aprender pulando”. O ensino e o aprendizado
compartilhado nas folias de santo são objeto de estudo de Pessoa (2018), para quem o
sentido das festas populares reside nessa troca.
A expressão “pular curraleira” no contexto folião significa dançar a curraleira. A
colocação do verbo pular indica, em partes, como funciona a mecânica da dança que se
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assemelha com a catira, outro ritual de folia que atende pela convocatória de “pular catira”.
Nas duas expressões, foliãs e foliões obedecem um ritmo ditado pela caixa (instrumento de
percussão) e pela viola e batem os pés no chão e batem palmas. Contudo, as semelhanças
são apenas essas.
Dentre as principais diferenças observadas em campo na folia do Divino Espírito
Santo está o ritmo e conteúdo das músicas. A catira tem por característica ser mais solene e
relacionada com os temas da divindade enquanto que a curraleira é mais ritmada e traz
versos que brincam com elementos do cotidiano dos foliões, como no trecho a seguir:

[...] Mas eu fiquei com raiva foi na hora da novela a mulher foi assistir e deixô
queimar as panela. Deixô queimar o arroz, deixou queimar o feijão. Deixô
queimar o arroz, deixô queimar o feijão. Deixô queimar as carne,
deixôqueimá o macarrão, mas eu fiquei com raiva foi na hora da novela a
mulher foi assistir e deixô queimar as panela (VERSOS DE CURRALEIRA, 2019).

A história da comida queimada por distração da cozinheira provocou risadas em
todos os lugares em que foi cantada. A naturalização da crítica pública e a ironia da servidão
feminina são sentidos produzidos e reproduzidos no contexto da folia por ser um espaço de
domínio masculino e demarcação das funções de gênero. A mulher foliã, não-foliã e devota,
ocupa os lugares do cuidado porque são os espaços de identidade construídos coletiva e
socialmente para que elas os ocupem. São processos sistêmicos que educam os seus corpos
para a reprodução de um padrão de subalternidade (LOURO, 2000).
Durante as danças, mesmo que lhe sejam permitidos esses acessos, o lugar das
mulheres continua marcado pela objetificação e julgamento masculino. Versos de outra
curraleira repetem no refrão “no dia do casamento a mulher quase morreu, mas que menina
linda, mas que coisinha louca, mas eu não tenho sorte de beijar a sua boca”. Os gêneros,
portanto, são marcados pelas convenções estabelecidas pelas culturas vigentes. Enquanto
ato performativo de entretenimento as foliãs e foliões não exteriorizam questionamentos
sobre a prática local.
Contudo, dentro das questões de gênero, a sexualidade demonstra ser outra pauta
nos versos de curraleira. A narrativa, por sua vez, reflete uma construção social de domínio
masculino. Nesse debate Weeks (2000) argumenta que a abordagem costuma colocar os
homens como agentes sexuais ativos e as mulheres reativas, muito em razão – ou apesar de
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- seus corpos passarem pela sexualização. Em uma lógica sistêmica, o autor relaciona a
sexualidade como “uma descrição geral para a série de crenças, comportamentos, relações e
identidades socialmente construídas e historicamente modeladas” (WEEKS, 2000, p. 29).
Como parte de um contexto religioso, ainda que de origem popular, a sexualidade
reproduzida na folia traz elementos do que Weeks (2000) chamou de valores vitorianos,
quando se fazia uma demarcação das funções dos gêneros feminino e masculino que
acabava por provocar a criação de fantasias com aquilo que rompia as normas sociais como,
por exemplo, relações não conjugais ou extraconjugais. Ainda que seja um dado histórico,
essas indicações continuam se sustentando como prerrogativas.
Louro (2000) faz o exercício de deslocamento de perspectiva para classificar os
sujeitos de acordo com a norma vigente. Segundo essa leitura, a sociedade estabelece, pela
história, que o homem branco, heterossexual, pertencente à classe média urbana e cristão é
uma referência e os demais sujeitos são marcados a partir desse modelo. Assim, a mulher é
percebida como “segundo sexo” e a comunidade LGBTQI+ como desviantes da norma.
Weeks (2000) acrescenta nesse debate a questão racial, que é mais uma instância dos eixos
interdependentes (gênero, classe e raça) que circulam as estruturas de dominação e
subordinação.
Por mais que as discussões atuais sobre interssecionalidades tenham avançado junto
com o posicionamento e afirmação de pessoas marginalizadas por não seguirem a norma
citada, percebemos na folia do Divino Espírito Santo de Formosa a reprodução da tradição
que Weeks (2000) chama de absolutista. Esse modo de entender o espaço social obedece
uma moralidade que, por sua vez, se dá pelas “instituições sociais: o casamento, a
heterossexualidade, a vida familiar e a monogamia” (WEEKS, 2000, p. 54). Mas, essas
instituições, na própria lógica da normatividade não são incólumes, como podemos verificar
no verso de curraleira sobre o casamento e a “moça bonita”.
Para além da linguística, no que tange a trajetória, a curraleira surgiu na região por
volta do século XVIII com as andanças dos tropeiros durante o ciclo do gado que se reuniam
para comer carne assada e cantar. Sobre a dança, Avelar Filho (2015, p. 31) conta que “é
menos conhecida que a catira, embora seja mais dançante. A expressão originou-se do ‘gado
curraleiro’, típico da região do Nordeste Goiano”. Pela história e memória que a curraleira
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aciona, percebemos a construção e manutenção de um discurso do universo masculino
tanto na perspectiva de viagens quanto na de celebração.
Embora as mulheres tenham se inserido na folia e, posteriormente nas curraleiras,
não percebemos uma mudança na estrutura de reprodução da dança. É, portanto, um
movimento que exige adaptação por parte de quem, historicamente, teve esse espaço
negado. É uma concessão de uso, mas não de apropriação como ocorreu em outras
categorias do festejo.
Na região, a festa do Divino Espírito Santo se estabeleceu enquanto um espaço social
dos homens (STRATHERN, 2006), em que a eles era dado o privilégio da possibilidade de
viajar e girar a folia. Às mulheres da família de foliões a participação se restringia ao ato de
cuidar da casa, da ornamentação dos altares e preparação da comida que seria partilhada
com a procissão. Segundo relatos de campo, as primeiras que giraram folia estavam
cumprindo promessa e, por essa razão, abria-se uma exceção. Porém, nos pousos, ou seja,
no pernoite, essas devotas se abrigavam separadamente da procissão, preferencialmente no
lugar em que a “dona da casa” estipulava.
Embora fossem irmãs, filhas, netas ou esposas de foliões, a participação nos rituais
era restrita. Somente após embates e discussões os argumentos fundamentados na leitura
bíblica com a figura de Maria e na união da “família” convenceram a remodelação das
estruturas simbólicas do festejo. Por isso, as categorias de rezadeira e guardiã são resultados
de disputas de poder e da conquista de mulheres devotas ao santo que negaram o lugar da
subalternidade compulsória. Dessa maneira, possibilitaram que a escolha pelo modo de se
envolver na folia fosse um direito de todas e todos.
Contudo, cabe ressaltarmos que a consciência da chance de escolha possivelmente
não está evidente para todas as mulheres que estão envolvidas nessa cultura popular,
justamente porque os condicionantes das funções de gênero se firmam nas estruturas da
sociedade. Esse contexto influencia as expressões religiosas, sejam elas populares ou não.
Como explica Pessoa (2018), no conjunto da cultura popular podem se reproduzir alguns
controles políticos e econômicos da sociedade que provocam práticas conservadoras ao
mesmo tempo em que demarcam inconformismo e até contestação. Os modeladores desses
caminhos correspondem ao sistema simbólico em que está inserida. É por isso que, mesmo

294

com a presença de mulheres, a folia preserva resquícios de quando era apenas um espaço
dos homens, como observamos na figura 2.

Figura 2: Movimentação na curraleira

Fonte: Pesquisa de campo (2019)

Além dos aspectos linguísticos que acionam o simbolismo das construções de gênero,
a curraleira difere da catira pelo jeito como as foliãs e foliões a conduzem. Além da caixa e
da viola, que são instrumentos de folia, se utilizam violões e pandeiros. Duas fileiras de
pessoas identificam os pares de dança que giram em círculos e ziguezagueiam entre as
formações dando a impressão de que simularem nós em uma costura ou, em outro nível
simbólico, das andanças e do retorno para o lugar de origem. Os curraleiros, durante o
movimento, ao visitarem outros pares durante a dança, sapateiam e batem palma até parar
novamente de frente com o parceiro.
Toda a performance é marcada pelo ritmo acelerado dos instrumentos, dos pés e das
mãos. Os foliões que tocam viola, violão e caixa são os únicos a entoarem os versos e a
dança. Enquanto parte do círculo da dádiva, a iniciativa de dançar a curraleira parte da
procissão, uma vez que é vista como uma retribuição, porém, durante a pesquisa, em duas
ocasiões os devotos que recebiam a folia solicitaram a dança. O ritmo acelerado provoca
295

interações mais alegres entre os presentes que se reúnem como uma plateia e acompanham
os movimentos, em sua maioria, com uma atenção que traz sorrisos aos rostos.
No aglomerado de pessoas, braços jovens se estendem acima das cabeças com
smartphones que filmam a dança. O registro da performance marca os arquivos nos
celulares, mas também os corpos através da construção de memórias, pois, o corpo está em
um “constante dinamismo coevolutivo” (ARAÚJO, 2012, p. 10) e, portanto, não pode ser
compreendido como apenas um meio onde as informações chegam e são transmitidas. Katz
(2012) postula que se percebermos a dança como linguagem, por consequência a
percebemos como uma língua pela qual o corpo se comunica.

2.1 Corpo que comunica
O contexto, nos estudos sobre culturas e, especialmente na Teoria Corpomídia,
revela a importância de enfatizar o recorte. Para Katz (2011, p. 23) o contexto se forma por
um “sistema cognitivo (mente), mensagens que fluem paralelamente, memória de
mensagens prévias que foram processadas ou experienciadas e, sem dúvida, antecipação de
futuras mensagens que ainda serão trazidas à ação, mas já existem como possibilidade”. Na
medida em que a autora se aproxima da definição de corpomídia, evidencia como o
ambiente implica na construção de um corpo que não é algo definido, mas que está nas
etapas de um processo que é contínuo. Essa linha reconhece tais relações como um fluxo
“inestancável, a comunicação inevitável, e o pensamento, nada além do que os movimentos
internalizados do corpo” (KATZ; GREINER, 2004, p. 8).
Uma vez que as festas populares possuem como característica a festividade (PARKER,
1995), as danças, na folia do Divino Espírito Santo não representam apenas um momento de
interação e diversão entre foliãs e foliões, mas, também fazem parte do círculo da dádiva que
percorre os símbolos trabalhados. Nossa interpretação da dádiva de Mauss (2003) segue a
lógica de reciprocidade e de uma circularidade que reforça um sistema que se preocupa com a
doação, troca e conexão com a espiritualidade e com as redes de sociabilidade estabelecidas.
Com isso, o giro da folia, em suas extensões de trabalhos, media a relação entre procissão e
devotos onde as trocas se dão de maneira inter-relacionada.
A curraleira é um dos meios pelos quais os foliões acessam a troca de dádivas e, nesse
interim, a dança possibilita o adensamento das relações na partilha das brincadeiras que a
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permeiam. E ainda no campo simbólico, a performance indica o agradecimento da procissão
pelo acolhimento nas casas por onde passou. É comum que a dança seja feita após o café,
almoço, lanche ou jantar. Os foliões, quando chamam os colegas para “pular curraleira”
brincam dizendo que é preciso “pagar” a comida, definindo assim seu espaço dentro da
dádiva.
Na folia, a comensalidade entre procissão e devotos se fundamenta nas sociações e
marca um importante elemento no giro e na troca de dádivas. No simbolismo religioso católico
o ato de comer junto aciona a memória da leitura de Jesus Cristo em Caná, na multiplicação
dos pães e na Santa Ceia. Essas histórias são, inclusive, citadas nos cantorios (cantigas de folia)
de agradecimento ao alimento oferecido, os “Bendito de Mesa”. No imaginário das foliãs e
foliões eles estão seguindo um ensinamento e reproduzindo o que “Deus filho” ensinou. No
círculo da dádiva, o modo como os foliões retribuem a comensalidade ofertada pelos
moradores e devotos transita entre a oração e a celebração que inclui as danças.
Nas folias que Brandão (1981) acompanhou, os foliões cantavam para os outros e não
para o próprio deleite e, na folia, contracenavam com moradores e pessoas que fizeram
promessas ao santo para nutrir a estrutura de códigos local. Durante a pesquisa de campo
esses mesmos elementos foram identificados e, por isso, corrobora com o argumento de que a
dança faz parte do círculo da dádiva ao demarcar a retribuição a um presente dado, que no
caso observado foi a acolhida e/ou o alimento.
Embora a musicalidade envolva versos curtos, ritmados e carregados de sentidos, a
performance elaborada também comunica sua existência na folia e com os devotos.
Bittencourt e Setenta (2012, p. 2) explicam que “o corpo que dança se produz no fluxo das
imagens espaço-temporais que se alternam entre a regularidade da informação e sua
dissipação ou na transformação da organização em condições de instabilidade e caos”. Isso
porque, para as autoras que se fundamentam da Teoria Corpomídia, o corpo organiza e opera
as mediações e as relações com o externo tanto na regularidade quanto no acaso.
Embora no contexto de folia a dança não envolva ensaios ou regularização prévia de
uma sequência de movimentos, a curraleira integra a cultura local enquanto ritual e, por isso,
podemos constatar que ela se desenvolve em uma situação instável em que o caos nada mais
representa o sistema cultural que atravessa os sujeitos envolvidos na ação. O corpomídia,
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nessa perspectiva, traz consigo os elementos que continuamente o compõem em uma relação
de co-dependência, complementar, entre cultura e corpo, como aponta Katz (2011).
Dessa maneira, os corpos dançando e participando do ritual apresentam nuances que
buscam na memória e no sistema simbólico os elementos de encenação. O sapateado forte e
característico da curraleira remonta a marcha dos tropeiros guiando o boi curraleiro, mas
simbolicamente aciona também a construção social do homem (LOURO, 2000) em que a
agressividade e a dureza são parte integrante do repertório de como agir socialmente.
Esse acionamento se destacou, especialmente, em uma curraleira na casa da devota
Nadir Maria Machado, quando dois amigos e foliões começaram a se bater com o pandeiro
durante a dança. O ataque do pandeiro às pernas do companheiro de folia surgiu em meio a
uma “brincadeira” e não provocou uma discussão no grupo, porém, demonstra um padrão de
masculinidade baseada em suprimir a expressão de afeto. Como consequência de um processo
social que, desde a infância, inibe as emoções do homem, o sujeito se desenvolve com a
inabilidade de expressá-las e acaba as demonstrando pela violência, ainda que signifiquem
afeto e companheirismo, como observado entre os foliões. Essa questão pode ser
exemplificada na situação em que dois amigos homens e heterossexuais se encontram e, ao
invés de se abraçarem, dão um tapa nas costas como demonstração de carinho porque esse é
um gesto mais bem aceito segundo a atual normatização social da masculinidade.
Com isso, recuperamos a interpretação das mulheres na curraleira e sua permissão de
uso, mas não de apropriação, para discutir os movimentos que esses outros corpos, que foram
educados para o cuidado, reproduzem nesse espaço de demonstração de força. As mulheres
durante a dança acompanham as palmas e sapateados e soltam gargalhadas no ziguezaguear,
pois nessa circunstância se fazem brincadeiras e gritos de celebração. E, ainda que algumas
foliãs tenham assumido outras funções nos rituais da folia, nenhuma delas liderou ou cantou
os versos das curraleiras.
A performance feminina na dança evidencia o lugar que a cultura local designa para
elas. Assim, pela Teoria Corpomídia, a definição de Katz e Greiner (2019, p. 9) de que “o ato de
dançar, em termos gerais, é o de estabelecer relações testadas pelo corpo em uma situação,
em termos de outra, produzindo, neste sentido, novas possibilidades de movimento e
conceituação”, se confirma. Ao entrarem nesse ritual religioso pertencente ao espaço dos
homens na troca de dádivas, as mulheres foliãs e devotas testam os limites que até então
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vigoram nesse lugar e, pela imposição de suas presenças, provocam um novo olhar sobre os
versos e técnicas da dança. Logo, acrescentam mais complexidade aos códigos locais.
Desse modo, demonstra que o corpo é como resume Araújo (2012, p. 13), ou seja, um
“reflexo da cultura, do discurso ou da tecnologia, desenvolvido historicamente sobre o (in)
orgânico, sofrendo constantes ‘transposições’ de marcas e características que se fazem ‘corpo’
ao longo dos tempos”. Portanto, o corpomídia é um corpo semiótico no espaço da
representação.

3 CONSIDERAÇÕES

Pela Teoria Corpomídia podemos pensar o corpo como parte do processo
comunicacional a partir da cultura. A curraleira da folia do Divino Espírito Santo de Formosa
conduzida por foliãs e foliões dá visualidade aos elementos que constroem o sistema simbólico
e que fundamentam a prática do catolicismo popular. Como explicam Katz e Greiner (2012, p.
4) “sempre que a dança é tratada como linguagem, implicitamente carrega a proposta de que é
uma das línguas nas quais o corpo se manifesta [...] e no caso da língua da dança, a visualidade
se destaca como uma questão”.
Com a compreensão de que o corpo se constrói continuamente em relação com o
ambiente, percebemos que as mulheres e os homens contam trajetórias diferentes através do
seu corpo e consequente movimentação na curraleira. A maioria quantitativa de foliões em
toda a procissão indica que esse ainda é um espaço de predominância masculina e que,
embora existam categorias específicas para performance ritualística das foliãs – como as
rezadeiras e guardiãs -, o sistema da heteronormatividade, na categorização feita por Louro
(2000) ainda é marcante, salvo a exceção de que a lógica do homem urbano como norma, no
contexto observado, se flexibiliza também para homens de origem rural.
Com isso percebemos que a curraleira, pela perspectiva da Teoria Corpomídia, busca
nos elementos da cultura local os agenciamentos para se comunicar com o ambiente. Nesse
movimento, a dança de folia reproduz um discurso que percorre a construção individual e
coletiva do grupo.
CURRALEIRA AND THE COMMUNICATION BODY
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ABSTRACT

Abstract: This paper it's an effort to understand the farmyard dance performed by foliãs e
foliões of the celebration in praise of the DivinoEspírito Santo, in Formosa (GO), as part of
the revelational communication process. In the light of Corpomedia Theory, proposed by the
researchers Helena Tania Katz and Christine Greiner, we make the exercise of achieving
mediation by body and context. This movement is possible from the field research, with
ethnographic approach, conducted from May to June 2019 and represents an attempt to
observe the phenomena by different currents and theoretical lines in order to strengthen the
discussion made in the dissertation research. The ethnographic approach consists of
observational research techniques, interviews and field diaries that seek to understand the
place and relationships that are built from the field. The use of this methodology is justified
in the question of communication and culture being broad concepts that demand a diversity
of readings and interpretations in order to have an approximation with the endless
complexity and possibilities that these two words try to support. This paper, therefore,
portrays a possible look at communication through the body, dance, and culture as the basis
for this action, but without pretending to present itself as finalized, since it is part of a study
in development. Therefore, although the observed revelry presents the catira and curraleira,
we chose to work with the latter because it is a performative dance that involves a larger
number of social actors and is not as much discussed in the academic and media fields as
catira. Similar to the other rituals of the revelry, the corralira shows the predominance and
predominance of men, but it represents a moment of celebration among the foliãs, foliões
and devotees, as well as marking the circle of the gift that travels the giro. Through the
rhythmic movements of the bodies during the dance a ritual is made that communicates the
intentionality of the procession triggering memories of the individual and collective symbolic
field.
Keywords: Curraleira; Corpomedia; Communication; Culture; Dance.
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NOTAS SOBRE SUBJETIVIDADES E CORPOS GAYS À LUZ DAS MASCULINIDADES

João Lúcio Mariano Cruz88
Luciene de Oliveira Dias89
RESUMO
Nosso trabalho busca uma revisão bibliográfica acerca de referenciais teóricos e conceituais sobre
corpos e subjetividades para repensar nossos corpos gays à luz das masculinidades. Debruçamo-nos
sobre sentidos historicamente determinados aos nossos corpos gays nas fronteiras com significados
auto-atribuídos de identidades e subjetividades. Discutimos como as sexualidades encontram lugar
nos problemas de gênero para refletir sobre nossas masculinidades incorporadas sóciohistoricamente. Relacionamos corpos e subjetividades para alcançar encruzilhadas culturais que
fabricaram corpos ideais e corpos monstros. Trazemos pistas sobre a invenção de nossos corpos,
categorizados como corpos monstros para constituir um locus de diferença, retirando de nós nossa
humanidade. Assim, nossos corpos, enquanto Outros foram e são monstrualizados para serem
dominados. Assumimo-nos enquanto agentes de nossos corpos gays subversivos às normas
heterocentradas. Apresentamos uma rede de circuitos que conecta nossa sexualidade com outras
marcas sociais da diferença, pois nossos corpos são plurais e estão nesse movimento limiar entre ser
assujeitado pela cultura e ser agente da cultura. Consideramos que os sentidos sobre nossos corpos e
subjetividades gays são construídos na liminaridade entre as masculinidades e as feminilidades
forjadas historicamente. Iniciamos o debate sobre corpos determinados na e pela cultura para
refutar as noções corporais biologizantes e alcançar a ideia de que a en-corporação ou a incorporação se dá nas negociações de culturas dinâmicas e em movimento. Discutimos o lugar de
negociação cultural de nossos corpos gays, localizados no espaço de hibridismo cultural, que guarda
a possibilidade de “reinscrição” dos signos que nos pesam na vida social. Nossas leituras iniciais neste
trabalho indicam que os processos históricos de constituição de nossas subjetividades e corpos
devem ser conhecidos para que possamos tomar consciência de quem somos nesta cultura e buscar
estratégias de reinscrevê-la. Por isso, nos parecem estratégicas a noção de pessoa e da escrita de si
para transformar nossas existências no mundo.
Palavras-chave: Corpos; Subjetividades; Masculinidades; Sexualidades; Cultura.

1 INTRODUÇÃO

Os corpos humanos acessam experiências diferentes no mundo social. Neste trabalho
partimos dessa ideia, aparentemente inócua, mas que, ao nosso olhar, interfere em nossas vidas e
nossas mortes, em nosso gozo e nossa dor, em nossos amores. É na tentativa de justificar um pouco
88
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melhor este posicionamento que buscamos seguir a pista inicial de que os processos de dominação
históricos constituíram corpos diferentes (SEGATO, 1998; LOURO, 2010).O objetivo é pensar formas
de subverter esse condicionamento sócio-histórico que influi em nossas vidas, em nossas
subjetividades. E entre estes corpos, interessa-nos aqui refletir sobre os nossos corpos gays,
historicamente abjetos90, em nossas subjetividades.
Para começar a pensar nossos corpos gays, enquanto construções culturais, necessitamos
olhar para processos sociais que nos conceberam. Esta contextualização nos traz a necessidade de
discutir sentidos simbólicos fabricados pelas e nas diferenças91 construídas culturalmente. Para
Renata Silva (2010) o corpo é o movimento da cultura e a cultura se movimenta no corpo. Assim,
podemos mirar para nossos corpos gays como resultado da cultura, mas também como produtores
de cultura. Enquanto corpos gays, adquirimos a consciência deles em processos de aprendizagem,
em nossas vivências culturais enquanto corpos desobedientes à heterocentricidade92.
Desse modo, quando discutimos a preparação cultural de nossos corpos gays falamos de
passado e falamos de cotidiano. Tal perspectiva pode revelar uma multiplicidade de vivências que
nos atravessam enquanto corpos construídos nas fronteiras entre sexualidade e outras marcas 93
sociais da diferença. Esta liminaridade (SILVA, 2010) de nossos corpos gays desenha o plural. Nessa
encruzilhada corporal, somos homens gays negros de pela escura e de pele clara, homens gays
indígenas e homens gays brancos, somos homens cis ou trans 94, viemos de várias regiões, adoecemos
e envelhecemos, somos trabalhadores e temos famílias. E somos tão plurais e tão humanos quanto
nossas irmãs lésbicas e trans.
Apesar de não termos uma história única (ADICHIE, 2009), somos lidos de forma
essencializada como gays, não apenas em termos identitários95 mas como coletividade, por nossa
mesma vinculação a uma sexualidade distinta da heterossexual. Temos in-corporadaà nós uma
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sexualidade altamente vinculada às marcas do gênero e à constituição das masculinidades - que
também têm seus lugares nas hierarquias do poder. Cabe a nós repensar estes lugares. Vamos
tentar?
2 METODOLOGIA
Como este é um ensaio inicial, pretendemos explorar referenciais teóricos e conceituais
acerca de corpos e subjetividades como estratégia de fortalecimento da discussão sobre
masculinidades em nossos corpos gays. Neste estudo, de natureza qualitativa, lançamos olhares
sobre o fenômeno social complexo da cultura, na forma como ela constrói os corpos em suas
relações com as subjetividades. Assim, para atingir nosso objetivo, utilizamos a pesquisa bibliográfica
(GIL, 2008) acerca dos principais conceitos por nós escolhidos: corpos, subjetividades, sexualidades,
cultura e masculinidades. Estes conceitos se articulam em nossa tentativa de subverter nossos
condicionamentos culturais. Repensar os modelos de masculinidades à luz dos processos históricos
que as forjaram nos parece uma boa estratégia para iniciar nosso percurso.
3REPENSANDO MASCULINIDADES
Nosso ensaio começa a lançar um olhar sobre questões das sexualidades inscritas nos nossos
corpos gays a partir de suas relações com gênero. Miriam Grossi (2004, p. 5-6) nos apresente gênero
“como uma categoria de análise que ultrapassa homens e mulheres como objeto de análise” e que as
diferentes correntes teóricas dos estudos de gênero têm revelado que é possível “produzir homens e
mulheres, mais ou menos femininos ou masculinos”. Assumimos neste trabalho esta visão quando
pensamos que as próprias ideias de masculinidade e feminilidade são construções culturais.
É comum na vivência de um homem gay no Brasil se afetar pelos signos das masculinidades e
das feminilidades historicamente inventadas como normas. Seja ao sair de casa, seja dentro de casa.
Passa pelo gênero homens gays sofrerem tentativas de homicídio em avenidas comerciais. É
atravessado pelo gênero que um homem gay escute de homens heteros, gritando em coro e
repetidamente, o refrão “mija em pé!” ao entrar em um banheiro químico masculino em um bloco
de carnaval. É pela violência de gênero que casais gays recebem “baculejos” policiais por estarem de
mãos dadas. Mora no gênero filhos gays cuidarem dos pais heteros na velhice enquanto seus irmãos
heteros cuidam de suas próprias vidas. Têm lugar no gênero os assassinatos de homens trans gays. E
é pela saudade do gênero – o masculino – que homens gays silenciem mulheres quando conduzem
um jornal96 ou busquem a virilidade em michês97. Em espaços públicos ou privados é sempre uma
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questão de gênero a desestabilização que a homossexualidade masculina provoca na masculinidade
normativa forjada historicamente em nossa cultura.
Partindo de Grossi (2004), é pelo corpo, culturalmente fabricado, que se constrói o feminino
e o masculino. E por ele também as relações de dominação. Assim, a autora afirma que “o corpo é,
portanto, o suporte no qual são produzidas as diferenças simbólicas de gênero”. E os nossos corpos
de homens gays se diferenciam de outros corpos de homens a partir da fabricação de significados
masculinos ou femininos sobre eles. “Assim, o primeiro exercício para definição de nosso marco
conceitual consiste em reafirmar a necessidade de desnaturalizar as prescrições e práticas sociais
atribuídas a (e incorporadas e naturalizadas por) homens e mulheres, consideradas marcações
masculinas e femininas.” (MEDRADO e LYRA, 2008, p. 815).
Para Márcio Ferreira de Souza (2009) o campo de estudos sobre masculinidades surge a
partir das contribuições feministas dos estudos de gênero e dos movimentos lésbico e gay. “Os
estudos pioneiros sobre a masculinidade apresentaram como grande contribuição uma tentativa de
desconstrução crítica dos elementos constitutivos dos papéis masculino e feminino” (SOUZA, 2009,
p. 127). Para este autor, perspectivas das diversidades acerca dos homens e das masculinidades
trouxeram à tona novas identidades masculinas distintas da masculinidade hegemônica:

A masculinidade hegemônica se distinguiu de outras masculinidades,
especialmente das masculinidades subordinadas. A masculinidade
hegemônica não se assumiu normal num sentido estatístico; apenas uma
minoria dos homens talvez a adote. Mas certamente ela é normativa. Ela
incorpora a forma mais honrada de ser um homem, ela exige que todos os
outros homens se posicionem em relação a ela e legitima ideologicamente
a subordinação global das mulheres aos homens. (CONNELL e
MESSERSCHMIDT, 2013, p. 245).

Já Robert W. Connell e James W. Messerschmidt (2013) trazem que o conceito de
masculinidade hegemônica foi originalmente proposto nos anos 1980 por estudos de campo
australianos sobre desigualdades em escolas, papel dos homens em políticas sindicais e experiências

mulheres heteros. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9316. Acesso em: 08 ago.
2019.
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cotidiano do negócio do michê. Em sua análise, a aversão às características atribuídas à feminilidade geram
redes de poder que diferenciam “michês másculos”, “michês efeminados” e travestis, em sentidos que, para
nós, podem expressar misoginia.
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de corpos de homens na construção de masculinidades. No entanto, em nossa leitura desses autores,
somente com os estudos feministas do patriarcado e os feminismos negros98 foi sedimentado o
terreno para a crítica ao modelo universalizante de homem, na medida em que as masculinidades
passaram a ser enxergadas em múltiplas relações de poder.
Estes estudos dessencializaram a noção totalizadora do que é ser homem e o que é ser
mulher, e complexificaram tanto a pluralidade de homens e mulheres, a partir de marcas de
sexualidade, raça e classe, quanto trouxeram ao debate o machismo e racismo estruturais e a
misoginia naturalizada que perpassam estas marcas. “Os estudos sobre masculinidade, que antes
eram mais restritos à sexualidade e reprodução, ganham terreno nos enfoques sobre o trabalho, a
paternidade, a violência, dentre outros temas” (SOUZA, 2009, p. 138).
Assim, os estudos sobre masculinidades foram ganhando contribuições etnográficas e
psicanalíticas para além da crítica aos papeis de gênero. Nos movimentos de liberação gay dos anos
70 e 80, “a ideia de uma hierarquia das masculinidades cresceu diretamente a partir da experiência
de homens homossexuais com a violência e com o preconceito dos homens heterossexuais”
(CONNELL e MESSERSCHMIDT, 2013, p. 244). Assim, insere-se no debate social uma ampliação das
lentes com as quais lemos gênero e sexualidades.
Complexificando os tensionamentos contra a homofobia, a partir das perspectivas dos
feminismos negros, os estudos sobre as masculinidades foram levados a questionar sua rasa
representatividade na pluralidade de corpos masculinos, e a consequente exclusão de corpos
específicos. Com esse cenário, as discussões antirracistas, com foco nas especificidades das
masculinidades negras, foram lançadas no debate por homens negros heteros e por homens negros
gays.
Waldemir Rosa (2006) em seu estudo sobre masculinidade heterossexual negra, em que
analisa letras de músicas no Rap brasileiro, complexifica estas narrativas antirracistas ao convocar
homens negros a repensarem o que querem ser em relação às diferenças de gênero e ao
enfrentamento ao racismo. É um chamado a pensar outro projeto de masculinidade, a partir da
masculinidade negra.
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Discutir a masculinidade negra e seus termos configurou-se como um
exercício de depurar a cada dia uma parcela de nossa existência social
fragilizada pelo racismo e sexismo. O processo de objetificação e do
aleijamento da autonomia do homem negro deixou marcas profundas em
nossas subjetividades e na forma como nos relacionamos com o mundo. A
necessidade de pensar a masculinidade negra surgiu nesse ponto onde
literalmente perdemos o controle entre o que se é e o que se quer ser. Isto
ao buscar respostas para um projeto de masculinidade que não se efetiva
nos termos que nos é apresentado, ao mesmo tempo em que não
conseguimos efetivar outro projeto. (ROSA, 2006, p. 84).

Outro autor, Osmundo Pinho (2005) discute corpo, masculinidade e raça na formação de
identidades de homens negros em Salvador. Para ele, a masculinidade negra se constitui em
processos de “in-corporação” que ocorrem na “fronteira entre significados impostos e autoatribuídos em disputa em interseção com sentidos historicamente determinados de identidade e
cultura negras.” (PINHO, 2005, p. 127). Desse modo, tanto Pinho quanto Rosa constroem espaços de
discussão sobre masculinidade, a partir das masculinidades negras, para iluminar a esquina em que
se cruzam as ambivalências das estruturas de dominação de raça e gênero - um lugar onde as
posições dos sujeitos masculinos são racializadas.
Nós só existiremos enquanto corpos gays plurais quando a discussão das nossas
masculinidades seja representativa das especificidades de todos os nossos corpos, marcados por
processos históricos próprios e atravessados por experiências decorrentes deles. Mas a “História” e a
breve “história” dos estudos sobre masculinidades provam que só existiremos, pluralmente, quando
assumirmos nossas próprias agências. É pensando nossos corpos não como “objetos”, mas como
“agentes” da prática social (CONNELL e MESSERSCHMIDT, 2013) que se faz possível acessar, para
transformar, os muitos circuitos hegemônicos que se somam “encorporados” às nossas
masculinidades.

Para entender a encorporação e a hegemonia, precisamos compreender
que os corpos são tanto objetos da prática social como agentes na prática
social. Existem circuitos de práticas sociais ligando processos corporais e
estruturas sociais – muitos desses circuitos se somam ao processo histórico
no qual a sociedade é encorporada. Esses circuitos de encorporação social
podem ser muito diretos ou simples, ou podem ser longos e complexos,
passando por instituições, relações econômicas, símbolos culturais, e assim
por diante – não cessando de envolver os corpos materiais. Isso pode ser
facilmente ilustrado ao pensarmos sobre os padrões de gênero na saúde,
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na doença, no tratamento médico. (CONNELL e MESSERSCHMIDT, 2013, p.
270).

Os processos de “incorporação” na masculinidade hegemônica de circuitos racistas e
transfóbicos99 são combatidos cotidianamente por corpos gays negros e corpos gays trans que
tensionam tais circuitos e agenciam suas existências. Estamos imersos em uma cultura construída
historicamente em normativas racistas, misóginas e transfóbicas. Em nosso olhar, cabe aos nossos
corpos que teorizam e experienciam masculinidades enfrentar a heterocentralidade que nos ataca
em rede com outros circuitos de dominação. Estes circuitos estão em nossos cotidianos, mas
também estão no passado, pois foram forjados por processes históricos de constituição de
diferenças culturais.
4CORPOS DETERMINADOS NA E PELA CULTURA
Em busca de repensar as masculinidades de nossos corpos gays, enquanto construções
culturais, precisamos considerar processos históricos que as desenharam. Esta contextualização nos
traz a necessidade de discutir sentidos simbólicos fabricados pelas diferenças marcadas sóciohistoricamente. Por isso, nos parece importante tingir uma discussão teórica sobre cultura, a fim de,
em seguida, nos orientar por pistas sobre os significados auto-atribuídos e os sentidos impostos aos
nossos corpos gays. Assim, iniciamos o debate pensando em cultura (LARAIA, 2001) para refutar as
noções corporais biologizantes e alcançar a ideia de que a en-corporação ou a in-corporação se dá
nas negociações de culturas dinâmicas e em movimento (BHABHA, 1998).
No entanto, já tentaram – e ainda tentam – reduzir nossas diferenças culturais a explicações
baseadas no determinismo biológico. Mas, contemporaneamente, “os antropólogos estão
totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças
culturais” (LARAIA, 2001, p. 6). Além disso, algumas investigações sobre nossa pluralidade cultural
também se apegaram a explicações do determinismo geográfico, teorizado por geógrafos do final do
século XIX e início do século XX, que consideraram o ambiente físico condutor de uma pretensa
homogeneidade cultural.

99

Connell e Messerschmidt (2013, p. 270) falam que a incorporação na masculinidade hegemônica fica mais
visível a partir de olhares sobre a transfobia. Para eles, a subversão da ordem de gênero da qual os corpos trans
são agentes expõe a vulnerabilidade da masculinidade hegemônica.
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Mas, tal tentativa de explicação não deu conta de interpretar a continuidade de nossas
diferenças mesmo quando vivemos em um mesmo ambiente geográfico. Nessa busca, outra
narrativa teórica tentou explicar nossas diferenças culturais a partir de distintos momentos
evolutivos. Assim, o chamado evolucionismo estabeleceu uma explicação da diversidade cultural em
estágios evolutivos, que hierarquizou as diferenças entre “evoluídas” e “primitivas” (LARAIA, 2001).
Percebemos por este breve rabisco histórico de discussões teóricas sobre cultura que, tanto
as explicações do determinismo biológico, quanto as do determinismo geográfico e as do
evolucionismo recaem em um mesmo fenômeno superado na antropologia, mas ainda presente em
nossa memória cultural: o etnocentrismo (ROCHA, 1988). Porém, se acionamos os processos de encorporação e in-corporação a partir da cultura complexificamos nossa leitura sobre os nossos corpos
gays, historicamente fabricados na insubmissão à heterossexualidade compulsória (RICH, 2010).
Neste sentido, é primordial compreender que nossas diferenças são construções históricas,
forjadas no interior das culturas e também no exterior delas. Buscando um diálogo com Geertz
(1989), afirmamos que os padrões corporais, em suas relações com as normativas culturais, não são
homogêneos nem dentro de uma mesma cultura. Bhabha (1991) também refuta o conceito de
comunidade humana estável, fixa e homogênea para apresentar locais de cultura cartografados
justamente nas negociações entre diferenças sociais.
É neste ponto que Bhabha (1991) apresenta diferenças a partir de hierarquias sociais
historicamente assentadas, mas não imutáveis. Aqui estabelecemos um diálogo com Guacira Lopes
Louro (2010) quando esta apresenta que os padrões de gênero, sexualidade e raça de nossa
sociedade

são

constituídos

a

partir

de

regras

historicamente

fabricadas

que

estabeleceram/estabelecem lugares sociais distintos para diferentes corpos.
Entendemos estes nossos lugares sociais em nosso cotidiano. É por eles que temos
consciência de nossos corpos gays. Quando somos acusados de sectarismo por homens héteros
apenas por buscarmos ser agentes de nossos corpos plurais, está revelado nosso lugar. Mesmo entre
homens heteros que enfrentam outros circuitos culturais, como as questões de classe, a discussão
das masculinidades em interação com outras marcas precisa ser tensionada. Nossa pluralidade está
em todos os espaços. Saímos do gueto. Não podemos escutar mais em silêncio que nossos corpos
importam menos que outros ou que as nossas gerações são conservadoras, sem debater o
conservadorismo histórico arraigado em movimentos sociais saudosos da masculinidade “única”
centrada na heterossexualidade.
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Louro (2010) questiona a naturalidade como são tratadas as posições sociais centrais - a
partir das quais as referências são instituídas, e por meio delas são construídas as diferenças. Ela
chama a atenção aqui às narrativas que definem a heterossexualidade como “natural” e a
homossexualidade como “desviante” do natural, apresentando uma historicidade da produção de
sentidos do que “é” a norma e o que “desvia” da norma.
Na intenção de fraturar estas normas, pegamos na mão de Teresa de Lauretis (2010, p. 2223) para a qual as sexualidades lésbicas e gays podem ser “entendidas e representadas como formas
de resistência ante a homogeneização cultural, contrastando os discursos dominantes com outras
construções do sujeito na cultura”. Assim, nossos corpos plurais e não-normativos desestabilizam as
regras do jogo cultural para o gênero e para a sexualidade. Por isso é importante nos assumirmos
enquanto agentes de nossos corpos gays para questionar o poder das normas heterocentradas e
toda sua rede de circuitos com outras dominações. É nesse sentido que nosso corpo está no
movimento limiar entre ser assujeitado pela cultura e ser agente da cultura.

5LIMINARIDADES DOS CORPOS GAYS
Os processos de invenção e interpretação dos sentidos sobre nossos corpos gays limiares
passa pela cultura. Os nossos corpos gays, nesta perspectiva, negociam no sistema de valores do
mundo social. O lugar de negociação cultural de que fala Bhabha (1998) se localiza no espaço de
hibridismo cultural, que guarda a possibilidade de “reinscrição” dos signos da vida social.
Ieda Tucherman (1999) apresenta o “corpo” enquanto categoria que suporta todas as
questões que nos configuram. Nesse sentido, o corpo não corresponde à carne (physis) mas sim à
invenção da realidade (logos). Invenção não apenas auto-atribuída, mas principalmente imposta
historicamente. “*...+ instalam-se, no íntimo de cada um, as disciplinas exigidas pelas normas sociais,
transformando as restrições impostas externamente, pelas autoridades ou pela comunidade, em
uma grade espessa de auto-restrição.” (TUCHERMAN, 1999, p. 56-57).
A autora expõe que o corpo cristão, que marcou a configuração das sociedades ocidentais,
fundado na oposição corpo/alma, constituiu corpos “naturalmente” pecaminosos que devem buscar
sua redenção no controle de seus desejos. Fala ainda que, na mordernidade, os corpos passaram a
ser racionalizados na separação entre domínio público e domínio privado, gerando o corpo
individualista das sociedades capitalistas. Este corpo, entra em crise com as tecnologias
contemporâneas que fabricam corpos bio-políticos constituídos na associação carbono + silício.
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No entanto, em todos estes períodos de invenção do corpo, alguns corpos foram
categorizados como corpos monstros para constituir um locus de diferença, retirando destes sua
humanidade. Assim, o corpo do Outro ou o Outro corpo foi/é monstrualizado para ser dominado.
Passa a ser lido socialmente como um corpo débil, deformado, distante do corpo ideal etnocêntrico.
“A existência real ou imaginária de pessoas ou raças que apresentam deformações ou malformações
não é evidentemente um fato recente. É possível dizer que nasceram junto com a própria
humanidade.” (TUCHERMAN, 1999, p. 74). Desse modo, lemos que entre os corpos diferentes
monstrualizados foram forjados os nossos corpos gays.
Para Lúcia Santaella o corpo é sintoma da cultura, e o sujeito inscrito no corpo, com sua
subjetividade in-corporada, também sinaliza os processos culturais que o forjaram: “não existe
sujeito ou subjetividade fora da história e da linguagem, fora da cultura e das ‘relações de poder’”
(2004, p. 17). Assim a autora fala em subjetividade distribuída, socialmente construída e
historicamente assentada.
Desse modo, Santaella (2004) apresenta que a morte do sujeito moderno, aquele estável em
seus papeis sociais, universal no sentido de etnocêntrico, homogêneo no apagamento de sua
complexidade, totalizado em si e totalizante com o Outro inaugura um novo sujeito contemporâneo.
Este é plural, múltiplo, um nômade com subjetividades em movimento e continuamente produzidas,
pois é no nosso corpo que a cultura, a história e a técnica escrevem, e somos contemporâneos a
nossos corpos sob interrogação, nas fronteiras entre individual e coletivo, masculino e feminino,
natureza e cultura, atualidade e virtualidade. Nosso corpo está no limiar.
A nomeação de nossos corpos gays no mundo social é interessante para pensar nossa
constituição enquanto pessoas. Chamados de “pervertidos”, “desviados”, “anormais”, “veados” e
“bichas” nossas identidades e subjetividades também são constituídas de modo determinado pelos
sentidos que carregam os nomes atribuídos a nós. Estes nomes surgem para marcar nossas posições
na hierarquia heteronormativa. Para pensar nossa noção de pessoa - e nossas nomeações necessitamos refutar a ideia de que se trata de uma constituição natural (MAUSS, 2003).
Ao apresentar um esboço de investigações sobre a noção de pessoa (máscara, personagem,
pessoa, nome) em várias sociedades humanas até ela se tornar a categoria do Eu, como invenção
moderna ocidental, MarcellMauss a evidencia como invento sócio-histórico-cultural. Para chegar lá,
o antropólogo recorre a etnografia e linguística indicando que diferentes noções de pessoa em
sociedades não ocidentais estavam ligadas à ideia coletiva, aos papeis sociais no funcionamento do
grupo; e que a noção do eu individualizada forjada na modernidade é um invento ocidental.
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Se nossa noção de pessoa é uma invenção, e fomos nomeados de forma subordinada à
centralidade heternormativa, cabe a nós nos reinscrevermos. É nosso papel cuidarmos de nossa
subversão. Nesse sentido, as subjetividades impostas culturalmente também são construções da
experiência. Assim, os corpos subjetivados podem construir possibilidades “do devir, de ser outro do
que se é, escapando às formas biopolíticas de produção do indivíduo” (RAGO, 2013, p. 52).
A continuidade entre o eu e o seu contexto permite a nós, enquanto pessoas, movimentos
de autoconstituição de nossa subjetividade. E uma boa prática que podemos exercitar para
elaboração de nossa própria subjetividade é a escrita de si, a escrita de nós por nós. “Trata-se, antes,
de um trabalho de construção subjetiva na experiência da escrita, [...] Trata-se de assumir o controle
da própria vida, tornar-se sujeito de si mesmo pelo trabalho de reinvenção da subjetividade [...].
(RAGO, 2013, p. 52).
Em nosso cotidiano, em nossas pesquisas, escrevermos sobre nós e de nosso ponto de vista
pode ser transformador. “’A escrita de si’ é entendida como um cuidado de si e também como
abertura para o outro, como trabalho sobre o próprio eu num contexto relacional, tendo em vista
reconstituir uma ética do eu” (RAGO, 2013, p. 50). É a partir da escrita de si que nasceram e
continuam a nascer os questionamentos sobre as histórias únicas, e de dominação, no pensamento
social.
Pensando que da nossa história a gente é quem sente na pele, praticar uma autodescrição
dessa nossa experiência pode sinalizar caminhos de transformação. Na medida em que as
explicações sobre o mundo social, em geral, e o nosso mundo, em específico, são historicamente
narradas por um outro hegemônico, assumir o poder de narrar nosso próprio ponto de vista pode ser
transformador.

6CONSIDERAÇÕES
Nossas leituras iniciais neste trabalho indicam que os processos históricos de constituição de
nossas subjetividades e corpos devem ser conhecidos para que possamos tomar consciência de
quem somos nesta cultura e buscar estratégias de reinscrevê-la. Ao longo deste ensaio procuramos
nos aproximar de teorias sobre masculinidades que possam indicar aberturas para repensar nossos
lugares sociais.
A liminaridade de nossos corpos gays está no entre-lugar das masculinidades e feminilidades,
e também nos processos de racialização e generificação. Por isso, alcançar algum chão nas
encruzilhadas culturais que fabricaram nossos corpos gays pode nos sinalizar transformações no
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mundo. Porém, fomos ensinados a pisar nesse chão devagarinho. E se devagar se vai longe,
coletivamente se vai mais rápido. Mas coletivamente só se vai no plural.
Para irmos, assumir o agenciamento de nossos corpos a partir da escrita de si nos parece um
bom caminho. Assim, ao escrevermos nosso próprio ponto de vista podemos viver mais
(literalmente) e melhor (com dignidade) na caminhada coletiva. Esta marcha coletiva e relacional em
que a diferença se afirma para que sejam tensionadas as desigualdades de poder. Expandir as
possibilidades de enfrentamento aos circuitos de dominação, em nossas observações, é um exercício
diário – e necessário – nos espaços públicos e privados.
Quando assumimos a pluralidade de corpos narrantes de suas histórias, transformamos a
descrição do mundo social. Por isso, acionamos este ensaio como um risco que um resiliente galho
provoca na superfície das águas de nossas subjetividades complexas. Um machucado mínimo e
efêmero na tranquilidade das águas de um lago antigo. Um risco que logo passa. Tão breve aquelas
águas retomam sua forma confortável após o controle sobre a insubmissão de uma pequena
galhada. Nos parecepouco, e o é, mas nãoinócuo.

Notes about subjectivities and gay bodies in light of masculinities

ABSTRACT

Abstract: Our work seeks a literature review about theoretical and conceptual references
about bodies and subjectivities to rethink our gay bodies in the light of masculinities. We
look at historically determined meanings to our gay bodies at the borders with self-assigned
meanings of identities and subjectivities. We discuss how sexualities find their place in
gender problems to reflect on our socio-historically embedded masculinities. We relate
bodies and subjectivities to reach cultural crossroads that made ideal bodies and monster
bodies. We bring clues about the invention of our bodies, categorized as monster bodies to
constitute a locus of difference, taking our humanity from us. Thus our bodies, while Others
have been and are shown to be dominated. We assume ourselves as agents of our gay bodies
subversive to heterocentric norms. We present a network of circuits that connects our
sexuality with other social marks of difference, for our bodies are plural and are in this
threshold movement between being subjected by culture and being an agent of culture. We
consider that the senses about our gay bodies and subjectivities are built on the liminality
between historically forged masculinities and femininities. We started the debate about
bodies determined in and by culture to refute biologizing body notions and to reach the idea
that the embodiment or the embodiment takes place in the negotiations of dynamic and
moving cultures. We discuss the place of cultural negotiation of our gay bodies, located in
the space of cultural hybridism, which holds the possibility of “re-inscription” of the signs
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that weigh us in social life. Our initial readings in this paper indicate that the historical
processes of constitution of our subjectivities and bodies must be known so that we can
become aware of who we are in this culture and seek strategies for rewriting it. For this
reason, the notion of person and the writing of self seem to us strategic to transform our
existences in the world.
Keywords: Bodies; Subjectivities; Masculinities; Sexualities; Culture.
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O DISPOSITIVO DE INCLUSÃO DOS SUJEITOS COM SÍNDROME DE DOWN

Daniela Priscila de Oliveira Veronezi100
Suely Henrique de Aquino Gomes101

RESUMO
Este artigo apresenta o dispositivo de inclusão dos sujeitos com síndrome de Down nas últimas
décadas. Para tanto, expõe-se a noção de dispositivo a partir dos estudos foucaultianos, que
compreende os “ditos” e os “não ditos” que compõem dado momento histórico, e a
operacionalização dessa concepção empregada por Deleuze (1996), ao conceber as curvas de
visibilidade e as curvas de enunciação, as linhas de força e as linhas de subjetivação. As primeiras
curvas tornam o dispositivo perceptível, já as segundas conferem a ele eloquência. As linhas de força,
por sua vez, tangenciam tais curvas e tensionam conceitos arraigados no sentido contrário, podendo
fissurar essas concepções e exprimir novas possibilidades. Por fim, as linhas de subjetivação
traduzem-se em um processo de individuação que sobrevivem às forças estabelecidas e aos saberes
constituídos. Na sequência, evidencia-se o dispositivo de inclusão desses sujeitos na sociedade
contemporânea, perpassando, na prática, os “ditos” (discursos, decisões regulamentares, leis,
medidas administrativas e enunciados científicos) e os “não ditos” (discursos silenciados, instituições,
organizações arquitetônicas e proposições filosóficas, morais e filantrópicas). Após traçar a rede que
compõe o dispositivo de inclusão, apresenta-se o filme “Colegas”, produzido em 2012 e lançado em
2013, como elemento de enunciação discursiva, que advém do contexto sócio-histórico no qual a
produção da trama está inserida. Este estudo parte do arcabouço teórico-metodológico foucaultiano,
em especial da noção de dispositivo, sustentando-se em uma ampla gama de pesquisa
principalmente proveniente das mídias online, por meio de portais, bem como do filme “Colegas”.
Como resultado, esta investigação possibilitou compreender as novas produções subjetivas acerca
das pessoas com síndrome de Down, que culminaram, inclusive, no surgimento de uma peça
audiovisual que abarca em sua narrativa o respeito à diversidade e à diferença, ainda que se tenha
consciência que a mudança cultural é um processo de longo prazo e que tais iniciativas encontram-se
em estágios iniciais.

Palavras-chave: Dispositivo. Inclusão. Sujeitos com Síndrome de Down. Diversidade. Diferença.

1 INTRODUÇÃO
A prática social de inclusão das pessoas com deficiência ainda se constitui, na
contemporaneidade, como um processo incipiente, mas que, pouco a pouco, corporifica-se com
vistas à ressignificação de concepções na sociedade a partir de um marco da conquista de direitos
desses sujeitos, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
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Protocolo Facultativo, que foi aprovada, em 2006, na Assembleia Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU), realizada nos Estados Unidos e, em 2007, foi assinada por vários países, entre os quais
se encontra o Brasil. A importância que essa Convenção adquiriu no país correlaciona-se à
prerrogativa de sua ratificação no Congresso Nacional, em 2008, sendo promulgada no ano
subsequente, como emenda à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Ainda que os estudos empreendidos neste artigo não tenham como foco a gênese, ou seja, a
origem da inclusão social, reconhece-se, nesse contexto, a importância da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH), de 1948, que foi instituída no pós-guerra como instrumento para
minimizar as atrocidades de tal período. Ao longo dos anos, esse documento estruturante culminou
em diversos outros, focados em temáticas específicas, entre os quais se encontra a Convenção da
ONU. No Brasil, por sua vez, tal Convenção resultou na instituição da Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), popularmente conhecida como Estatuto da Pessoa com
Deficiência.
Iniciativas internacionais como a Convenção, e mesmo precedentes a ela, agregadas aos
movimentos sociais empreendidos no país, principalmente na década de 1980, resultaram em
significativas mudanças no ordenamento jurídico brasileiro acerca dos direitos das pessoas com
deficiência. Sem se ater apenas ao âmbito legislativo, embora seja fundamental tê-lo como
parâmetro, as discussões alavancadas por este estudo buscam construir, na prática, o dispositivo de
inclusão das pessoas com síndrome de Down na contemporaneidade, a partir dos “ditos” e dos “não
ditos” que permeiam essa noção empregada por Foucault (2015) e operacionalizado por Deleuze
(1996).
No bojo desse dispositivo de inclusão das pessoas com síndrome de Down emerge “Colegas”,
uma obra audiovisual produzida em 2012 e lançada em 2013 que abarca em sua concepção essa rede
de relações que, paulatinamente, busca tensionar as linhas de força presentes na sociedade para que
a exclusão, ainda arraigada no convívio social, dê espaço à inclusão. Para a constituição dos discursos
e das práticas que permeiam tal dispositivo, esta investigação concentrou-se, prioritariamente, em
conteúdos advindos da mídia online, bem como do filme “Colegas”. Este artigo é resultante da
dissertação apresentada em 2018 no Programa de Pós-graduação em Comunicação, nível Mestrado,
da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás (FIC-UFG).
2 NOÇÃO DE DISPOSITIVO

Para que se possa compreender a noção de dispositivo empregada nos estudos
foucaultianos, faz-se necessário, primeiramente, vislumbrar os seus ensinamentos sob uma
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perspectiva mais abrangente, que incluem as fases arqueológica e genealógica de sua
investigação. Nesse sentido, pensar o dispositivo implica, inicialmente, conceber a
arqueologia como procedimento, que é uma forma de interrogar, de indagar o porquê dos
enunciados selecionados e não outros em seu lugar. Foucault (2008) delineia a arqueologia
como a arte de cavar e esse modo de concernir como os elementos se constituem é que
constrói os sujeitos, ou seja, o procedimento possibilita entender como o fazer edifica o ser,
que não está pronto e se compõe nesse fazer.
Foucault (2008) não pensa a história com começo, meio e fim, mas ele cava a história
para saber como a camada de cima se cristalizou. Na fase genealógica de seus estudos, fazse outro exercício, que não é o da gênese, mas o de estabelecer um recorte temporal de
quando um enunciado se instalou. O foco reside na compreensão de como determinados
saberes foram incorporados pela sociedade e não outros, uma vez que são esses saberes
circulantes que constroem os sujeitos. A noção de dispositivo trouxe o elemento do poder
para os estudos foucaultianos, mas a fase arqueológica e a genealógica de seus estudos
estão imbricadas, pois uma não substitui a outra, ao contrário, somam-se, agregam valor.
Nesta investigação, as raízes para se compreender o dispositivo de inclusão das
pessoas com síndrome de Down partiram da DUDH, que progressivamente disseminou seus
pressupostos para a sociedade global e, por consequência, para a brasileira, culminando, em
conjunto com outros enunciados relevantes que emergiram neste lapso temporal, na
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, de 2006, que é considerada o grande marco das conquistas empreendidas por
esses sujeitos. Nesse sentido, o conceito de dispositivo torna-se central neste estudo, pois o
discurso, na visão foucaultiana, deve ser compreendido a partir dele. Assim, dispositivo é:

[...] 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 estabelecer entre esses
elementos (FOUCAULT, 2015, p. 364).

Ao tratar do dispositivo, Deleuze (1996) assegura que Foucault considerava que ainda que
existam linhas de sedimentação, também há linhas flexíveis, que em determinados momentos se
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aproximam, em outros se afastam, ocasionando fissuras, fraturas. Essa dinâmica reconfigura os
saberes, os poderes, as subjetividades, os sujeitos, os discursos e as verdades. O dispositivo engloba,
em sua definição, as múltiplas relações de poder e de seu exercício nos diversos domínios da
realidade social. Segundo Agamben (2009, p. 29) “o dispositivo tem sempre uma função estratégica
concreta e se inscreve sempre em uma relação de poder. Como tal, resulta do cruzamento de
relações de poder e de saber”.

Deleuze (1996) busca conferir materialidade ao dispositivo e, para tanto, aponta uma
perspectiva analítica para constituí-lo, ao passo que sua estrutura consiste em um conjunto
multilinear de linhas que entram na composição de uma rede que será tecida no transcorrer
da análise. Ao mapear o dispositivo é possível observar, em sua formação, curvas de
visibilidade e de enunciação e linhas de força e de subjetivação. Com isso, buscou-se
estruturar a investigação sobre o dispositivo de inclusão social de maneira a identificar a
existência das dimensões do saber-poder-subjetividade estruturadas na compreensão dos
objetos visíveis, dos enunciados formuláveis, das forças em exercício e dos sujeitos.

Figura 1 - Recorte simplificado do dispositivo de Foucault (2015) e de Deleuze (1996)

Fonte: elaborada por Veronezi (2018) com base no dispositivo de Foucault (2015) e de Deleuze (1996)
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Para Deleuze (1996), a visibilidade abarca a dimensão dos “não ditos” e cada dispositivo tem
um regime de luz específico que define o que é visível ou invisível e, portanto, são denominadas de
“máquinas de fazer ver”. As curvas de enunciação compõem a dimensão dos “ditos”, dos
enunciados, são as “máquinas de fazer falar”. As linhas de força (poder-saber) estão em exercício no
dispositivo e seus movimentos atravessam as curvas de enunciação e de visibilidade e tangenciam as
coisas e as palavras, constituindo a dimensão do poder articulado com o saber. Já as linhas de
subjetivação estão em processo de construção no dispositivo e consistem em um sistema de
individuação relacionado aos grupos ou às pessoas que escapam às forças estabelecidas e aos
saberes constituídos.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa qualitativa é a abordagem utilizada neste artigo, ao passo que busca investigar
fenômenos complexos da sociedade e estuda o modo como os atores sociais constroem significados
e conhecimentos a partir da compreensão que possuem do sistema social no qual estão inseridos. No
âmbito dessa abordagem, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, que “é desenvolvida com base em

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002,
p. 44), bem como a pesquisa documental, que utiliza “materiais que não receberam ainda
um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos
da pesquisa” (GIL, 2002, p. 45). Realizou-se, também, coleta em filme, que é um tipo de
pesquisa qualitativa explanada por Bauer (2002).
Para a escrutinação dos dados, empregou-se a análise do discurso, com base nos
conceitos foucaultianos, que se refere não apenas aquilo que os homens dizem, mas também ao que
os homens fazem, ou seja, os “ditos” e os “não ditos”, compreendendo o discurso como o conjunto
de falas e de práticas sociais. Com isso, constituiu-se o dispositivo de inclusão social que permeia o
momento histórico no qual emergiu “Colegas”. Para a escrutinação dessa trama, adicionalmente à
análise do discurso, utilizou-se a análise fílmica, segundo Vanoye e Goliot-Leté (2006), que pressupõe
a desconstrução da sequência do filme e sua posterior reconstrução, resultando em um híbrido
denominado de “Análise do Discurso Fílmico”.
4 DISPOSITIVO DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN

Com base nos estudos foucaultianos, esta pesquisa não almeja abarcar totalidades,
mas escavar as camadas sociais e buscar compreender os “não ditos” e os “ditos” que
constituem o dispositivo de inclusão social em dado momento histórico. É importante frisar
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que se trata de um rol exemplificativo e não exaustivo de discursos e práticas sociais.
Destaca-se, ainda, que os “ditos” e os “não ditos” estão intimamente relacionados na rede
que tece os elementos do dispositivo e que a opção, nesta investigação, em apresentá-los
em separado é apenas exemplificativa e didática, de modo a clarificar a compreensão acerca
do dispositivo de inclusão social, tendo em vista a complexidade que abarca essa noção nos
estudos de Foucault (2015).

4.1 “Não ditos”
Na sequência, serão apresentados um rol exemplificativo dos elementos que compõem os
“não ditos” do dispositivo de inclusão social, em especial dos sujeitos com síndrome de Down
(instituições, proposições filosóficas, morais e filantrópicas e organizações arquitetônicas). No rol dos
“não ditos”, também serão apresentados alguns discursos silenciados no transcorrer da histórica e
que deram lugar a outros. Destaca-se que devido às lutas e conquistas conjuntas das pessoas com
deficiência, por vezes apresentam-se exemplos de “não ditos” que englobam a deficiência de um
modo amplo, quando relevante para a pesquisa em processo. De todo modo, sempre que possível,
priorizou-se, no rol apresentado abaixo, os “não ditos” focados na síndrome de Down.
4.1.1 Discursos Silenciados
Os discursos silenciados são os que deixaram de ser disseminados ou passaram a ser
considerados incorretos, dando lugar a outros. Também é importante salientar que as pessoas com
síndrome de Down sempre integraram uma minoria silenciada, escondida pela família e apartada do
convívio social. Atualmente, ainda que de modo incipiente, essa realidade está sendo modificada,
pois esses sujeitos passaram a fazer parte do convívio social, as famílias deixaram de escondê-los e as
escolas, aos poucos, vão experimentando tê-los como parte da vivência estudantil, ainda que muito
se tenha a progredir. Para tanto, faz-se necessário travar uma batalha contra os discursos
estereotipados, que inferiorizam as pessoas com Down, em lugar de outros que pressupõem práticas
inclusivas.
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Quadro 1 - Termos adequados e inadequados para se referir às pessoas com síndrome de Down102
Não use

Use

Deficiente, inválido, doente e excepcional

Pessoa com deficiência

Portador de síndrome de Down, mongoloide,
retardado, portador de retardamento mental

Pessoa com síndrome de Down

Doença genética

Condição genética

Pessoa especial, com necessidades especiais

Necessidades específicas

Trabalhadores com deficiência são melhores,
pessoas com síndrome de Down são anjos, ingênuos
e carinhosos

Evite estereótipos

Defeituoso, condenado, erro genético e anomalia

Palavras positivas ou neutras (pessoa com deficiência,
condição genética, entre outras)

O risco de ter uma criança com síndrome de Down

A probabilidade, as chances de ter uma criança com
síndrome de Down

Fonte: elaborado por Veronezi (2018) com os dados da Cartilha “10 coisas que todo mundo precisa saber sobre
síndrome de Down”, do Movimento Down, escrita por Almeida et al. (2014, p. 2)

Conforme observa-se no quadro acima, discursos, proferidos outrora, foram silenciados
dando lugar a outros. A coluna “não use” representa os discursos silenciados e a “use” apresenta os
discursos que devem ser proferidos na contemporaneidade. Assim, por exemplo, mongoloide não
deve mais ser utilizado, bem como portador de síndrome de Down, retardado, portador de
retardamento mental. Trata-se de expressões vinculadas ao modelo médico, que expõe a deficiência
como um problema do portador, em contraposição ao modelo social, ratificado pela Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, no qual a
adversidade, em relação à deficiência, encontra-se na sociedade, que conta com obstáculos para a
inclusão.

4.1.2 Instituições e/ou Proposições Filosóficas, Morais e Filantrópicas
Para esta pesquisa, esses dois elementos dos “não ditos”, relacionados à visibilidade, foram
agrupados, já que, no caso do dispositivo de inclusão social, a segmentação conceitual entre eles é
muito tênue. Para a exemplificação abaixo, optou-se pela ordem de criação de cada iniciativa.
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Disponível em: <http://www.movimentodown.org.br/wp-content/uploads/2014/06/Folder-Guia-parajornalistas-arquivo-digital_bx.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2019.
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)103
Movimento pioneiro no Brasil, a Apae atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla,

incluindo as com síndrome de Down. Essa Associação surgiu no Rio de Janeiro, em 1954, a partir da
iniciativa de familiares e amigos dispostos a se dedicarem a esses sujeitos e, atualmente, há mais de
duas mil unidades distribuídas pelo país.



Fundação Síndrome de Down104
Criada em 1985, a Fundação apoia pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, de

acordo com as necessidades específicas de cada sujeito que recebe atendimento. Para tanto, dispõe
de cinco serviços: atenção terapêutica, educação especial, apoio à vida adulta, formação e inclusão
no mercado de trabalho e atenção à família.



Associação para o Desenvolvimento Integral do Down (ADID)105
Fundada em 1989, a ADID é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve projetos

capazes de promover e integrar socialmente as pessoas com deficiência intelectual, em especial com
síndrome de Down. Também busca trabalhar com pesquisa científica, aplicação e divulgação de
metodologias educacionais que contribuam com a qualidade da aprendizagem.



Instituto Mano Down106
O Instituto Mano Down teve suaformalização jurídica firmada em 2015, ampliando sua

atuação para projetos de socialização, desenvolvimento potencializado, mobilização para autonomia
e inserção no mercado de trabalho. Para tanto, desenvolve ações de saúde, como fisioterapia,
terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, além de atividades pedagógicas, culturais e de
vivências.
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4.1.3 Organizações Arquitetônicas
Pelas características das pessoas com síndrome de Down, não há necessidade de
modificações na arquitetura das cidades, dos prédios ou de outras edificações para que esses
sujeitos sejam incluídos na sociedade. No entanto, faz-se necessária modificações nos sistemas
sociais para que a inclusão de fato ocorra. Como exemplo, aborda-se o sistema educacional especial
e inclusivo.



Educação Especial e Educação Inclusiva107
A educação especial atende exclusivamente pessoas com deficiência. Já a educação

inclusiva agrega sujeitos com e sem deficiência em um mesmo ambiente de aprendizagem e
abrange cidadania plena e valorização da diversidade. As diferenças sempre se fazem
presentes, contudo, na educação inclusiva, as pessoas com síndrome de Down precisam ser
reconhecidas e valorizadas, sem preconceito. Em países como a Itália, as escolas especiais
foram abolidas, já no Brasil essa realidade não é factível, pelo menos a curto e médio prazo,
pois ainda que o Down esteja matriculado em escolas regulares, as escolas especiais servem
como apoio ao aprendizado educacional especializado.
4.2 “Ditos”
Após serem apresentados alguns “não ditos” que compõem o dispositivo de inclusão social
das pessoas com síndrome de Down, parte-se para a apresentação de um rol exemplificativo dos
“ditos” que, segundo depreende-se de Foucault (2015), são constituídos por discursos, leis, decisões
regulamentares, medidas administrativas e enunciados científicos. Assim como ocorreu no rol acima
descrito, sempre que relevante para a pesquisa, foram trazidos “ditos” gerais acerca da deficiência,
porém a ênfase foi dada para os específicos das pessoas com síndrome de Down.
4.2.1 Discursos



Instituto MetaSocial108
Constituído em 1996, o Instituto MetaSocial atua com base em ampla e diferenciada

estratégia de comunicação, tendo como principal foco a informação, com o objetivo de
conscientizar, reduzir o preconceito e promover a inclusão social. Por meio do slogan “Ser
Diferente

é

Normal”,

almeja

demonstrar

107

as

potencialidades

dos

sujeitos,

Disponível em: <https://institutoitard.com.br/o-que-e-educacao-inclusiva-um-passo-a-passo-para-ainclusao-escolar/>. Acesso em: 09 ago. 2019.
108
Disponível em: <https://www.metasocial.org.br/sobre>. Acesso em: 09 ago. 2019.
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independentemente de suas limitações, levando a sociedade a ver que todos possuem o
mesmo valor humano e, por isso, merecem ser tratados com respeito e dignidade.



Escola de Gente e Teatro Inclusivo109
A Escola de Gente é uma instituição que surgiu a partir de uma iniciativa da jornalista e escritora

Cláudia Werneck, que se interessou em lutar pelos direitos das pessoas com deficiência após fazer uma
reportagem sobre síndrome de Down. Desde 2002, a instituição circula pelos estados brasileiros,
realizando uma série de atividades com o objetivo de derrubar barreiras e preconceitos. Também
desenvolve peças de teatro que abordam a inclusão/exclusão e conta com audiodescrição, legenda e
linguagem de sinais.



Movimento Down110
O Movimento Down, instituído em 2012, elabora orientações sobre legislação, saúde,

terapias, educação, pesquisas, estratégias e boas práticas para ajudar famílias, profissionais e o
público em geral a lutar contra o preconceito e a efetivamente estabelecer condições para a inclusão
social. Defende que as pessoas com síndrome de Down tenham seus direitos garantidos em
igualdade de condições com os demais sujeitos e destaca, também, que todos os apoios necessários
sejam oportunizados para que essas pessoas possam ser incluídas, de fato, nas atividades de suas
comunidades.



Campanha “Todo bebê é um bebê Johnson's” da Johnson & Johnson111
O bebê Johnson’s da campanha em homenagem ao Dia das Mães, de 2017, é uma criança

com síndrome de Down. Essa campanha é uma estratégia de comunicação da empresa para
reconfigurar e ressignificar o símbolo da marca Johnson’sBaby, com a conotação de que todo bebê é
um bebê Johnson’s, independentemente de sua condição física ou intelectual. Essa estratégia
ganhou destaque tanto na mídia online quanto offline, pois diversos veículos de comunicação e,
também, pessoas, individualmente, passaram a se manifestar acerca da campanha.

4.2.2 Leis e Decisões Regulamentares
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111
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=q977nSSYXMo>. Acesso em: 09 ago. 2019.
110

326

Para esta investigação científica, esses dois elementos dos “ditos” foram agrupados, já que as
distinções conceituais entre eles, para efeito deste artigo, não interferem nos resultados almejados.
Destaca-se que, nas leis e decisões regulamentares, a noção apresentada de deficiência é mais
ampla, não abordando a síndrome de Down de modo específico, mas abrangendo-a.
Cabe observar que para se compreender a concepção da deficiência no século XXI, é
necessário também conhecer o histórico de leis e decisões regulamentares de períodos anteriores.
Assim, apresentam-se algumas normas legais, segmentadas, didaticamente, pelo conteúdo
abordado, com o intuito de conceber um panorama das discussões e proposições acerca do tema.

Quadro 2 - Arcabouço legal aplicável às pessoas com síndrome de Down
Gerais
Constituição da República Federativa do Brasil de
1988112

Estabelece como princípio fundamental a promoção
do bem de todos, sem qualquer tipo de preconceito,
e assegura garantias e direitos fundamentais
invioláveis.

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990113

Assegura à criança e ao adolescente com deficiência,
no parágrafo 1º do art. 11, atendimento sem
discriminação ou segregação, em suas necessidades
gerais de saúde e específicas de habilitação e
reabilitação (Redação dada pela Lei nº 13.257, de
114
2016)
e, no art. 54, inciso terceiro, trata da
educação quando diz que é dever do Estado
assegurar à criança e ao adolescente portador de
deficiência atendimento educacional especializado
preferencialmente na rede regular de ensino.

Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146,
115
de 6 de julho de 2015

É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
destinada a assegurar e a promover, em condições
de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadania.

Políticas Públicas

112

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 09 ago.
2019.
113
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 09 ago. 2019.
114
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09 ago. 2019.
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116

Promulga a Convenção Interamericana para a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência adotada
em Cidade da Guatemala, em 1999. No documento,
os estados partes reafirmam que as pessoas
portadoras de deficiência têm os mesmos direitos
humanos e liberdades fundamentais que outras
pessoas e que esses direitos, inclusive o direito de
não ser submetidas à discriminação com base na
deficiência, emanam da dignidade e da igualdade
que são inerentes a todo ser humano.

Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009117

Promulga a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo.

Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001

Trabalho
Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990118

A Lei 8112/90 determina que sejam reservadas até
20% das vagas oferecidas em concurso público para
deficientes, desde que as atribuições do cargo sejam
compatíveis com a deficiência. Porém, o decreto
9508/18119, que revogou o artigo 37 do decreto
3298/99120, reserva às pessoas com deficiência, no
mínimo, cinco por cento das vagas oferecidas para o
provimento de cargos efetivos e para a contratação
por tempo determinado para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público, no
âmbito da administração pública federal direta e
indireta.

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991121

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências. Esta lei estabeleceu,
em seu art. 93, que a empresa com 100 (cem) ou
mais empregados está obrigada a preencher de 2%
(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus
cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte
proporção: I - até 200 empregados - 2%; II - de 201 a
500 - 3%; III - de 501 a 1.000 - 4%; IV - de 1.001 em
diante - 5%.
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Saúde
Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000122

Estabelece prioridade de atendimento às pessoas
que especifica, entre as quais se encontram as com
deficiência, e dá outras providências.
Educação

Resolução CNE/CEB nº 2/2001123

Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica.

Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009 do
Ministério da Educação - Conselho Nacional de
Educação - Câmara de Educação Básica124

Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica,
modalidade Educação Especial.

Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011125

Revoga o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de
2008. Dispõe sobre a educação especial, o
atendimento educacional especializado e dá outras
providências.

Acessibilidade
Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000126

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá
outras providências.

Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004127

Regulamenta a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de
2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas
que especifica, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida e dá outras providências.
128

Fonte: elaborado por Veronezi (2018) com base em informações extraídas do portal Movimento Down e
atualizado pela autora (2019)

É importante observar, no quadro acima, a utilização de terminologias como “pessoa
portadora de deficiência”, atualmente em desuso. No entanto, quando a referida norma legal foi
instituída, esse era o termo usual para nomear esses sujeitos. Também cabe destacar que essas leis,
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decretos, resoluções são apenas um rol exemplificativo, mas que beneficiam as pessoas com
síndrome de Down no assunto que regulamentam.

4.2.3 Medidas Administrativas



Diretrizes de Atenção à Pessoa com Síndrome de Down do Ministério da Saúde129
Em 2012, o Ministério da Saúde lançou as “Diretrizes de Atenção à Saúde da Pessoa com

Síndrome de Down” e também a versão acessível do manual denominada “Cuidados de Saúde para
as Pessoas com Síndrome de Down”. A publicação tem por objetivo “oferecer orientações às equipes
multiprofissionais para o cuidado à saúde da pessoa com síndrome de Down, nos diferentes pontos
de atenção da rede de serviço ao longo do seu ciclo vital” (BRASIL, 2013, p. 8).



Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério de Estado
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos130
A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiênciafoi instituída no âmbito do

Poder Executivo Federal. Atualmente, tem como uma de suas atividades fundamentais a garantia de
direitos das pessoas com deficiência e, para tanto, acompanha e fiscaliza a aplicação da Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência e, também, estabelece parcerias com diversos órgãos nas
áreas de Saúde, Educação, Cidadania, entre outros.



Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD) da Câmara dos
Deputados131
Criada em 2015, é uma das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e tem como

proposta construir um diálogo com a sociedade e com o Poder Executivo para garantir os direitos das
pessoas com deficiência no Brasil. Para tanto, tem como atribuições todas as matérias relativas a
esses sujeitos, incluindo denúncias de violação de direitos, pesquisas científicas, influência na
destinação dos recursos públicos em prol da causa, entre outras.
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4.2.4 Enunciados Científicos132

Segundo o Movimento Down (2019), comparado a outras deficiências, ainda é muito
escasso o apoio à pesquisa em síndrome de Down não apenas no Brasil, mas no mundo, pois,
até recentemente, acreditava-se que não era possível tratamento para tal deficiência por se
referir a uma ocorrência genética. A partir da década de 1990, por meio de experimentos,
descobriu-se a possibilidade de tratamentos em diversas áreas, como memória e cognição,
que podem contribuir para que esses sujeitos alcancem melhor qualidade de vida. Embora
ainda incipiente, vem crescendo o número de organizações no mundo que financiam e/ou
promovem pesquisa em síndrome de Down, especialmente nos Estados Unidos e na Europa.
Uma das novas linhas de pesquisa impulsada a partir dos anos 1990 é a Bioquímica.
Esses estudos identificaram a produção excessiva de radicais-livres, que são responsáveis
pelo processo de oxidação das células do cérebro (e do corpo) de pessoas com síndrome de
Down, podendo ocasionar Alzheimer prematuramente. O tratamento dessa característica é
realizado com substâncias ricas em antioxidantes. Outro gene mapeado é o que gera a falta
da vitamina B12 e pode resultar em leucemia. Há estudos e relatos positivos sobre crianças
com síndrome de Down tratadas com vitaminas, aminoácidos, enzimas e antioxidantes, mas
em escala ainda experimental (MOVIMENTO DOWN, 2019).

4.3 O Filme “Colegas”
“Colegas” é uma produção cinematográfica brasileira, do gênero comédia, que tem como
diretor, produtor e roteirista Marcelo Galvão e como protagonistas Ariel Goldenberg, que interpreta
o Stalone, Rita Pook, no papel de Aninha, e Breno Viola, como o personagem Márcio. O Senhor
Arlindo (Lima Duarte)narra, no início da trama, o modo como Stalone, Aninha e Márcioforam viver no
Instituto para pessoas com síndrome de Down. Stalone, o líder da equipe, é cinéfilo e fã do
filme Thelma & Louise (1991).
Stalone tem a ideia de roubar o carro do jardineiro, o Senhor Arlindo, um Karmann-Ghia
vermelho, com o intuito de conhecer o mar. Nessa aventura, Stalone também levou seus melhores
amigos: Aninha, que queria se casar, e Márcio, que sonhava em voar. Os três jovens partiram de
Paulínia, no interior de São Paulo, com destino a Buenos Aires, na Argentina, e no transcorrer do
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filme se envolveram em inúmeras confusões, mas alcançaram os objetivos almejados por cada um
deles.
4.3.1 “Colegas” como enunciação discursiva do dispositivo de inclusão social
Para que se possa compreender o dispositivo em todas as suas nuances, faz-se necessário
vislumbrá-lo como uma rede em constante construção e reconstrução, na qual um dispositivo
concebe outros, ressignifica-se, transforma-se no âmago de dado momento histórico. Nessa
perspectiva, se o dispositivo é a rede de relações que se estabelece entre elementos heterogêneos,
pode-se dizer que ele tem historicidade, ou seja, que responde a uma urgência histórica, calcada em
fissuras, fraturas nas linhas flexíveis e maláveis que o compõem. No caso do dispositivo em análise o de inclusão social - rupturas foram sentidas a partir da concepção da DUDH, de 1948, que buscou
trazer a noção de igualdade em prol da reconstrução de uma sociedade arrasada pelas duas grandes
guerras mundiais.
Pode-se dizer que a DUDH contribuiu para a produção da história de quem somos nós hoje,
ao colocar os direitos humanos no centro dos acordos internacionais e estabelecer obrigações aos
Estados Partes de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de
promover e proteger esses direitos, bem como as liberdades de grupos ou pessoas. Em se tratando
especialmente da defesa de direitos das pessoas com deficiência, paulatinamente essa parcela da
população, relegada ao esquecimento, foi se unindo e empreendendo conquistas ao longo dos anos.
Na década de 1980, como já apresentado, os movimentos sociais em favor da causa se fortaleceram
e, em 2006, a defesa dos direitos desses sujeitos foram sistematizadas em um documento, que é a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo.
Como já destacado, o Brasil é signatário dessa Convenção e ainda que os efeitos sentidos na
prática sejam incipientes, é nesse contexto que “Colegas” foi concebido e com uma responsabilidade
que vai além das telas do cinema, consagrando-se como enunciação discursiva do dispositivo de
inclusão social, ao apresentar uma narrativa coerente, respeitosa e valorativa dos sujeitos com
síndrome de Down e, com isso, produzir imagens, significações e saberes dirigidos à educação da
sociedade, ensinando às pessoas modos de ser e de estar nessa nova cultura que está se
materializando no presente e que é fundamental para a construção de sujeitos que sempre estão por
se fazer (FISCHER, 2002).
Desse modo, abordar “Colegas” como enunciação discursiva do dispositivo de inclusão social
é referenciá-lo como um processo concreto de comunicação que abarca, além da linguagem e da
produção cultural, questões relacionadas ao poder e às formas de subjetivação, já que tais processos
são sempre históricos e estão diretamente vinculados à época e ao tipo de formação social do dado
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momento em que foram concebidos (FISCHER, 2002). Cabe destacar que as curvas de visibilidade e
de enunciação e as linhas de força e de subjetivação, operacionalizadas por Deleuze (1996) no
dispositivo, constituem-se a partir desses discursos e práticas sociais vivenciados em dado momento
histórico.
Nessa perspectiva, para que se possa compreender ainda mais a importância de “Colegas”,
vale destacar que o filme foi apresentado na sede da ONU, em New York City, durante a VI
Conferência de Estados Partes da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, além de angariar diversos prêmios em eventos nacionais e internacionais. A validade do
discurso de “Colegas” também pode ser evidenciada quando se observa que“o teor esmagador das
pesquisas sobre representações mediadas dos Outros é pessimista sobre as habilidades da mídia
contemporânea para retratar adequadamente a diversidade cultural” (FÜRSICH, 2016, p. 52).
Para aprofundar ainda mais essa questão, Freire Filho (2004, p. 45) afirma que “debates
públicos e análises acadêmicas acerca da veiculação maciça de representações desfavoráveis e
danosas das minorias costumam gravitar em torno de um conceito-chave: estereótipo, derivado do
grego stereós (‘sólido’) + týpos (‘molde’, ‘marca’, ‘sinal’)”. Fischer (2002) também problematiza o
modo como a mídia trata os “diferentes” e salienta que há grande responsabilidade dos meios de
comunicação em relação aos modos de nomear esses sujeitos, evitando, justamente, as
estereotipações, já que a mídia tem o poder de amenizá-las ou aprofundá-las.

5 CONSIDERAÇÕES
Ao conceber o dispositivo de inclusão das pessoas com síndrome de Down na
contemporaneidade nota-se uma gama substancial de discursos e práticas presentes na sociedade
que se constituem como curvas de enunciação, ou seja, as máquinas de fazer falar, e as curvas de
visibilidade, isto é, as máquinas de fazer ver, ainda que se tenha consciência que a predominância da
exclusão persista no convívio social em vez de a diversidade, que pressupõe o respeito às diferenças,
ser valorizada como essência da existência da própria sociedade. É nesse contexto que as linhas de
força são imprescindíveis para tensionar pressupostos arraigados no sistema social e convertê-los em
novos dispositivos que valorizem a subjetividade como elemento fundante da condição humana.
Nessa perspectiva, partindo de uma análise mais generalizada sob os “ditos” e os “não ditos”
que permeiam a sociedade nas últimas décadas acerca da inclusão desses sujeitos sociais, observa-se
que a construção das pessoas com síndrome de Down em “Colegas” é fruto dos discursos e das
práticas sociais do momento histórico em que foi concebido, pois o espaço de produção do cinema
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está imbricado na realidade e, portanto, é influenciado por ela. Assim, o dispositivo de inclusão social
permeia o contexto sócio-histórico de produção do filme, que, em contrapartida, contou a sua
narrativa com respeito aos valores e princípios defendidos pela causa, caracterizando-se, como já
mencionado, em um elemento fundamental de enunciação discursiva de tal dispositivo.
Buscar em Foucault (2015) e em Deleuze (1996) os estudos acerca do dispositivo foi
imprescindível para se compreender que a sociedade pouco a pouco se transforma, ao longo de
momentos históricos diversos, uma vez que embora existam sedimentações, também há fissuras e
fraturas que conduzem a novas produções subjetivas, ressignificando os discursos e as práticas
sociais. Em essência, o progresso exige um caminho de lutas e de conquistas graduais e é
indispensável que a sociedade, cada vez mais, assuma uma postura propositiva e busque,
continuamente, intervir em prol da constituição de práticas cidadãs, com respeito à diversidade e à
diferença.

THE DISPOSITIF FOR INCLUDING DOWN SYNDROME SUBJECTS
ABSTRACT
This article presents the inclusion dispositif of subjects with Down syndrome in the last decades. To
this end, the notion of dispositif is exposed from Foucaultian studies, which comprises the "sayings"
and "unspoken" that make up a given historical moment, and the operationalization of this
conception employed by Deleuze (1996), when conceiving the visibility and enunciation curves,
power and subjectivation lines. The first curves make the dispositif noticeable, while the second gives
it eloquence. The lines of force tangent such curves and tension concepts rooted in the opposite
direction, can crack these conceptions and constitute new possibilities. Finally, the lines of
subjectivation translate into a process of individuation that survives the established forces and the
constituted knowledge. Following, it is evident the dispositif of inclusion of these subjects in the
contemporary society, passing, in practice, the “sayings” (speeches, regulatory decisions, laws,
administrative measures and scientific statements) and the “unspoken” (silenced speeches,
institutions, architectural organizations, and philosophical, moral, and philanthropic propositions).
After tracing the network that makes up the inclusion dispositif, we present the film “Colegas”,
produced in 2012 and released in 2013, as an element of discursive enunciation, which comes from
the socio-historical context in which the production of the plot is inserted. This study departs from
Foucault's theoretical-methodological framework, especially the notion of dispositif, and is based on
a wide range of research mainly from online media, through portals, as well as the film “Colegas”. As
a result, this investigation made it possible to understand the new subjective productions about
people with Down syndrome, which culminated in the emergence of an audiovisual piece that
encompasses in its narrative the respect for diversity and difference, even though one is aware that
cultural change is a long-term process and such initiatives are at an early stage.

Keywords:Dispositif. Inclusion. Subjects with Down Syndrome. Diversity. Difference.
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REDE DE AFETOS HIV/AIDS: MODOS DE ESTAR, AGIR, AFETAR E AFETAR-SE

Matheus Henrique da Silva Salvino133
Sônia Caldas Pessoa134

RESUMO
Este texto é um devir sobre um “algo” que se pretende conhecer, uma opção dentre outras
apreensões possíveis de um fenômeno complexo. Dedicamo-nos a uma pesquisa de dimensão
afetiva: problematizamos determinados fenômenos a partir da experiência singular de um corpopesquisador. Os afetos que atravessaram e atravessam o corpo de quem pesquisa – e vive há anos
com HIV – servem-nos como textualidades cotidianas, das quais memórias reminiscentes da infância
ligam-se à vida adulta em uma relação textual espaço-temporal. Intentamos o desenvolvimento de
certos contornos não limitantes de uma rede de afetos HIV/aids, um emaranhado complexo, intáctil
e material que, em sua metáfora, só poderia ser comparado àquilo que possui textura e relevo e está
em constante movimento. Na medida em que afetos são produzidos, pessoas, ações, situações,
instituições, ideias e textos são implicados e deslocamentos são cada vez mais possíveis. Sugerimos
que pessoas que vivem com HIV estão em posição peculiar nessa rede pelos afetos similarmente
específicos que atingem os seus corpos. Um modo de observação da dinâmica dessa rede em ação é
o tratamento dos textos enquanto rastros, olhar para eles enquanto pistas daquilo que pode ser,
inclusive, indizível ou silencioso, nos conduziria à feitura de uma renda pelo inverso e à apreensão de
textualidades possíveis.
Palavras-chave: HIV; Aids; Rede de afetos; Textualidade.

1 PARA COMEÇAR A FAZER RENDA
Neste texto problematizamos determinados fenômenos a partir da experiência singular de
um corpo-pesquisador que se dedica a uma pesquisa de dimensão afetiva. Os afetos que
atravessaram e atravessam o corpo de quem pesquisa – e vive há anos com HIV – servem-nos como
textualidades cotidianas, das quais memórias reminiscentes da infância ligam-se à vida adulta em
uma relação textual espaço-temporal. Sendo assim, mais do que relato de experiência, propomos um
olhar a partir da experiência singular capaz de dar-nos indicativos em constante movimento de
tessitura. Experiências dispersas ao longo de alguns anos de vida compõem um conjunto de
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textualidades, que pode auxiliar-nos nesta proposta de olhar sensível. Optamos assim, por preservar,
em diversos momentos das redes textuais e de afetos que aqui se conformam, relatos em primeira
pessoa do singular, respeitando a experiência pessoal de um dos autores com o intuito de sinalizar
aos leitores tensionamentos entre vida cotidiana e gestos expansivos de investigação realizados por
professores e pós-graduandos no Afetos: Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e
Vulnerabilidades. Antes de pretender confundir os leitores, a experiência desse texto assumidamente
polifônico nos propiciaria a abertura intencional de uma aproximação afetiva com aqueles que se
propõem a dialogar conosco.
Tenho tentado aprender a fazer renda por meio de um livro que pertenceu a vovó, Dona
Judite, que por muito tempo se dedicou a essa arte. De modo paralelo, tenho estudado os afetos que
atravessam os corpos das pessoas que vivem com HIV (PVHAs) e algumas questões que envolvem o
fenômeno HIV/aids.
Dona Judite não se dedicava à empreitada do cruzamento de fios sozinha. Formava uma
tríade com tia Júlia – irmã de vovô – e Dona Divina de Cacique (neste caso o seu marido; parece que
na casa dela, assim como na minha, todas as pessoas “pertenciam” a alguém; eu sou Matheus, de
Juçara, de Judite). Com o tempo e as vistas cansadas, Dona Judite, tia Júlia e Dona Divina foram
cessando suas aventuras na arte da renda, restando ainda pistas materiais de seus feitos em minha
casa. No entanto, suspeito que, além das questões do corpo envelhecido, Divina, em particular,
tenha tido suas atividades artísticas refreadas por um afeto de tristeza que lhe acometeu o corpo e a
alma. Adelino de Divina tinha descoberto no final da década de 1980 a sorologia positiva para o vírus
HIV. Naqueles tempos, ainda que surgidos diversos movimentos da sociedade civil organizados na
esperança de minimizar o estigma e aumentar a qualidade de vida das PVHAs, o vírus da aids e a
morte entrelaçavam-se de modo muito íntimo.
Conta-se que nenhum hospital aceitou acolher Adelino, homem acometido pelo “câncer gay”
contagioso que causava um estado de pânico social generalizado. Sua única alternativa foi a estadia
em uma casa do bairro Bonfim, em Belo Horizonte, onde irmãs de caridade dedicavam atenção às
PVHAs. O filho de Divina ocupou um leito onde hoje está a Casa de Apoio à Saúde Nossa Senhora da
Conceição, mantida pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele recebia pouquíssimas visitas, os
ausentes temiam a infecção. Minha madrinha, Marileuse, muito amiga de Adelino de Divina, foi uma
das únicas a visitá-lo e, naquela ocasião, ouvira algo como: “Ô Marileuse, ninguém veio me visitar…”.
Adelino recebera um beijo da amiga, gesto que o alegrara e, pouco tempo depois, morreu naquela
mesma instituição. Em seu velório, o caixão estava completamente tampado. Poucas pessoas se
aproximaram do corpo envolvido e isolado pela opaca caixa de madeira.
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A história acima foi-me contada por mamãe, quando soube que aprendia renda e estudava
ao mesmo tempo, e escutei com a sensação de já conhecê-la. Ao voltar para o quarto e abrir
notebook a fim de escrever algumas linhas deste artigo, lembrei-me exatamente a ocasião quando,
pela primeira vez, escutei a palavra “aids”. Na infância, era comum que eu viesse da Região
Metropolitana e passasse as férias em Belo Horizonte. Em uma dessas vezes, enquanto estava na
casa de minha madrinha, ela me contou sobre Adelino. Contou-me tomando o cuidado de organizar
o que falava de modo a tentar não afetar negativamente a minha mente infantil. Apesar disso, ouvi a
palavra “aids”. Ouvi sobre como ela era ruim. Sobre como eu, quando crescesse, deveria ficar o mais
longe possível dela. Eu deveria “tomar cuidado”, temê-la.
Duas décadas depois de ter ouvido pela primeira vez a história de Adelino de Divina e, pela
primeira vez, a palavra “aids”, estava na frente de um notebook questionando-me o porquê de ainda
tão novo ter ouvido uma história que pareceu, ao menos no resgate da memória infantil, um sermão.
Restou-me, pelo menos até esta escritura, um único chute: meu corpo infantil já era recipiente de
trejeitos, de certos traços do que entendem como feminilidade, do que algumas pessoas chamam
em tom pejorativo de “afetação”, em sentido bem diverso daquela a que se referem os estudos dos
afetos. Nesse sentido, enquanto “criança viada”, era “justificável” ouvir sobre o que minha madrinha
considerava uma possibilidade eminente de futuro para mim.
Entre a ocasião de ter ouvido “aids” pela primeira vez e o momento em que escutei de uma
médica que meu corpo estava infectado pelo vírus HIV, havia contados 12 anos. Quando saí da
internação, vovó mirou os meus olhos. Ela “não sabia” sobre a infecção, tentávamos protegê-la de
um afeto triste. Acontece que ao seu olhar sensível e acolhedor nada escapava. Após rememorar as
histórias de Dona Divina, de Adelino, de vovó e de me perguntar o porquê de ter ouvido tão cedo um
“sermão” sobre aids, um indício de resposta – ou de mais um emaranhado de outras perguntas –
emergiu da lembrança desse entrelaçar de olhos. Dona Judite não só sabia, como foi a primeira a
indicar para mim a existência de uma rede de afetos em torno das questões do HIV e da aids.

2 APREENDER A RENDA
As experiências da vida cotidiana estão entrelaçadas por uma série de fatores que
constituem contextos sociopolíticos, econômicos, culturais, entre tantos outros, a partir dos quais e
com os quais a singularidade e a coletividade se confrontam e se complementam em situações que
extrapolam a vivência do indivíduo e nos interpelam a correlacioná-las para melhor compreensão de
fenômenos comunicacionais. Textualidades midiáticas que reverberam conjunturas políticas nos dão
pistas dos modos como determinadas sociedades percebem e convivem com grupos potencialmente
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vulneráveis, tais como aqueles ligados ao HIV/aids. Essa convivência, longe de ser estática e pacífica,
se constrói e se modifica ao longo dos anos.
Para se ter ideia dessas pistas, que podem estar espaçadas em suas marcas espaçotemporais, o último Boletim Epidemiológico HIV/aids da Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde, publicado no fim de novembro de 2018, revela que PVHAs continuam morrendo
por complicações em decorrência da aids. Segundo o Boletim Epidemiológico, de 2000 a julho de
2018, mais de 700 mil pessoas tiveram diagnóstico positivo para a infecção pelo HIV no país. Grupos
vulneráveis, como o de jovens gays, de mulheres transexuais e travestis e de negras e negros,
continuam sendo os mais afetados pela infecção. Só em 2017, assistimos ao aumento de 57,3% de
casos de aids entre homens negros e 61,1% entre mulheres negras.
Em maio de 2019, um decreto presidencial reorganizou o Departamento dedicado à
vigilância e prevenção ao vírus, conferindo menos poder político a ele, que agora é chamado de
Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. A
Articulação Nacional de Luta contra a Aids (Anaids), a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids
(ABIA), o Fórum das ONG/Aids do Estado de São Paulo (Foaesp), o Grupo de Apoio e Prevenção à
Aids no RS (Gapa/RS), o Grupo de Incentivo à Vida (GIV) e a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com
HIV e Aids (RNP+Brasil) consideram a atitude um desmonte de uma luta histórica: “Não se trata
apenas uma questão de nomenclatura: é o fim do Programa Brasileiro de Aids”, diz a nota assinada
pelas entidades e divulgada na íntegra pelo site Agência de Notícias da Aids.
As textualidades que circundam essa decisão nos indicariam pistas que merecem um olhar
cuidadoso sobre a preocupação de movimentos sociais que se dedicam à temática e nos chamam a
atenção para o tensionamento que permeia singularidades e coletividades. Minimizar a participação
do Estado no enfrentamento de fenômenos como o HIV/aids supervalorizaria a exposição de sujeitos
e suas responsabilidades individuais em confronto com responsabilidades institucionais de um cuidar
coletivo como atribuição do Estado. Um recuo no tempo nos remete a uma declaração do atual
presidente da nação a um programa de TV há alguns anos. Ao programa CQC, da TV Band, em 2010,
afirmou sobre a PVHA: “Se não se cuidou, o problema é dele”. Deslocar esse assunto do âmbito
público ao privado seria um modo de centrar exclusivamente no sujeito a responsabilidade por
questões de saúde pública135. As questões relacionadas ao HIV/aids estariam peculiarmente
submissas a um contexto político que pode, além de deixar pessoas que vivem com o vírus sem
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públicas, entendemos ser fundamental salientar a infecção enquanto problema de saúde pública.
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assistência pública de qualidade, ainda mais expostas a estigmas e situações potenciais de
vulnerabilidade e de marginalização.
O desenho de um circuito afetivo em torno do HIV/aids nos apresenta possibilidades de
contraditórios, como o fato da pessoa com sorologia negativa para HIV ser tomada como referência:
é aquela que não vive com HIV que deverá testar-se para conhecer e manter sua sorologia a salvo do
vírus. E se propomos outros caminhos? Traçamos um breve percurso sobre alguns dados e a
conjuntura política e algumas localizações espaço-temporais. 37 anos distanciam 2019, o ano
presente, do primeiro caso de HIV formalmente registrado no Brasil (CARVALHO, 1989), e ainda
estamos afetados por uma série de questões negativas de ordens diversas. Conseguiremos superar o
estigma e o medo produzindo os mesmos afetos, como propõe Safatle (2015), ou afetos outros, para
além do medo, estariam se constituindo a partir das experiências cotidianas e das textualidades
midiáticas envoltas no tema?
Não se trata aqui de tentar apresentar soluções, talvez indagações sejam mais importantes
para nos despertar para reflexões que escapariam a olhares menos atentos. Por que não
experimentar a possibilidade de uma tessitura que, no entrelaçamento de fios não vistos, atravessa
as corporeidades e pode também assumir formas materiais, deixando rastros e fios para trás, como
aqueles deixados por quem não quer se perder em uma floresta. Continua trazendo inquietação a
proposição – questionável – do “algo” que pode (ou não) justificar o “sermão” sobre “aids” na
infância que ainda ecoa ao longo dos anos. O olhar acolhedor da avó, e, não presunçosamente, o
assumir uma posição geográfica peculiar neste “algo” por ser uma PVHA, não significa desconsiderar
os entraves e desafios de pesquisadores que se lançam em investigações em dimensão afetiva.
Convidamos os leitores a imaginar como seriam as mãos da vovó cruzando sucessivamente
os fios enrolados aos bilros - infelizmente não tive o prazer de assisti-la a fazer renda e, talvez, por
isso, gosto de imaginar a cena. Em seguida, tento imaginá-la como que em um filme que
rebobinamos, desfazendo o que já tinha feito naqueles movimentos vistos de trás para frente. Seria
essa uma boa maneira de aprender a fazer renda. Com essas imaginações e reminiscências de
experiências não vividas, acionamentos movimentos somados aos pensamentos de Spinoza (2009),
Safatle (2015), Stewart (2007), Leal (2018) e Fabri (2004) propondo uma “rede” que já vem sendo
tecida ao longo desse texto. Os dois últimos autores colaboram com a possibilidade de
apreendermos textos como fios deixados para trás, pistas capazes de fornecer material para a
observação de “acontecimentos partilhados” – questões que parecem ser comuns nas experiências
das PVHAs. As rendeiras assim o faziam, da experiência singular, a de aprender e apreender o enlaçar
e encruzar dos fios, partiam para o coletivo da tríade, que, por sua vez, as afetava singularmente.
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3 RENDAR-SE, PÔR-SE EM REDE

Ao sair do hospital, em 2010, uma das primeiras lembranças que tenho é a de ligar o
computador. Isso aconteceu dias depois de voltar para a casa de minha mãe, após a alta da
internação. Tinha a intenção clara de acessar a internet e, por meio do Orkut, a principal rede social
da época, conectar-me com alguém em situação semelhante à minha. Procuraria por pessoas que,
assim como eu, viviam com HIV. O plano acabava aí. Não me passavam perguntas claras que pudesse
fazer, nem mesmo modos de começar um diálogo.
Eu encontrei alguém. Conversamos por meio do MSN, o mais popular software de troca de
mensagens instantâneas naquela época. Contei sobre a recente sorologia e ele partilhou sobre como
era viver com HIV há mais de uma década. Disse-me coisas que ouço até hoje em tentativas de
acalentar a apreensão e a preocupação inerentes a quem vive com HIV: “vai ficar tudo bem”; e por aí
vai. Acho que por não ter ideias muito claras do que queria, além de estabelecer contato com uma
PVHA, não tenho recordações do que eu disse em seguida. Fui convidado para um encontro
presencial com vários amigos que se conheceram por meio do Orkut, todos positivos – como quando
nos referimos à sorologia positiva para o HIV informalmente –, formavam uma comunidade que
colocava os corpos em rede tanto virtualmente, quanto materialmente.
Embarquei em duas linhas de ônibus diferentes e desembarquei em algum lugar da Zona
Norte de Belo Horizonte. Levei o endereço devidamente anotado em um pedaço de papel dentro do
bolso e, com a ajuda dele, encontrei o prédio, não sem um pouco de dificuldade. Ao adentrar o
apartamento, a maioria das pessoas já estava lá. Acredito que os que me viram, assim que
ultrapassei a porta, sentiram em meu corpo a reação instantânea de surpresa: eu não imaginaria que
haveria mais de cinco pessoas ali. Basicamente uma dezena de pessoas conversando sobre
amenidades e tomando cerveja.
Essa experiência singular partilhada nos remete a acontecimentos plurais para as pessoas
que recentemente receberam um diagnóstico de sorologia positiva para o HIV. Seja pela busca de
informações, de diálogo, de ajuda, enfim, por “n” motivos, como costumamos dizer nas relações
cotidianas e nas redes sociais digitais. Não à toa, uma rápida pesquisa pela ferramenta de busca do
Facebook nos mostra uma grande variedade de grupos restritos às PVHAs. Há um colocar-se em rede
nesses movimentos? Essa indagação, que poderia nos indicar respostas óbvias, pode nos impulsionar
para reflexões mais aprofundadas.
Parece existir, após o diagnóstico, uma potência a agir e, portanto, como diria Spinoza
(2009), um afeto. O afeto é o efeito sobre o corpo e a mente que lhe conduz à ação ou refreia o agir.
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Há, no pensamento spinoziano um claro chamamento a uma “*...+ Ética, isto é, uma tipologia dos
modos de existência imanentes, substitui a Moral, a qual relaciona sempre a existência a valores
transcendentes” (DELEUZE, 2002, p.29). Falamos, então, das relações entre os corpos, capazes de
afetarem-se mutualmente. É também em Spinoza que abandonamos a noção de um domínio da
mente sobre o corpo. Há um circuito de similaridade entre ambos, certa unicidade.
Do pensamento spinoziano, partimos para a tentativa de apreender esse colocar-se em rede
para além do óbvio, relacionando-o com modos de agir singulares, em direção a um coletivo e não o
inverso, de uma ordem coletiva organizadora para a experiência do particular, sempre atentos e
evitando relações síncronas de causalidade. Convocando a experiência infantil aqui relatada, ao ouvir
sobre aids pela primeira vez, talvez possamos fazer inferências sobre a rede da qual falamos - que até
então, sabemos envolver o dito e o não dito e os corpos em relação. Redes que se conformam em
torno de ambientes sociais amplos e que não envolvam, em seu entrelaçar de fios, somente as
PVHAs. Essas redes dariam conta do atravessamento de vários corpos, díspares, sorologicamente
iguais ou não, mas situados em localizações geográficas – aqui lembramos que falamos, também, de
um espaço imaterial – também diferentes. As PVHAs ocupariam lugares peculiares nessa rede,
especialmente pelos afetos similarmente específicos que movem os seus corpos.

3.1 O circuito em rede

Chegamos a uma das marcas onde, quiçá, um desenho dessa rede fique mais perceptível de
um ponto de vista conceitual, embora já partamos do princípio de que a beleza de um desenho não
está necessariamente nos traços bem definidos e em representações consideradas realistas de uma
dada realidade. No produto do cruzar dos fios emaranhados nos bilros há outra lógica que pode nos
conduzir a um lugar semelhante: não importa o quão belo consideremos aqueles pontos dados a
uma colcha, por exemplo, dificilmente saberemos por onde a rendeira começou e por onde terminou
o seu entrelaçar, e isso não importa a quem admira aquela arte. Acionamos Safatle (2015) e o
circuito dos afetos que propõe para contribuir com esse nosso pensar de experiências do coletivo.
Safatle parte de uma lógica outra que não as dos dispositivos normativos e normalizadores,
visto que eles são contraditórios e totalizadores de experiências heterogêneas. As sociedades
neoliberais, segundo ele, são fundadas sobre regras e normas e o agir humano é necessariamente
pautado pela normatividade. Há coesão social pela aderência ao normativo. O esforço de uma crítica
social, portanto, seria a de apreender contradições inerentes às normas, seus não ditos. Há, aqui, um
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lugar de eterno retorno do crítico: critica-se o que se critica baseado naquilo que se critica. O esforço
investigativo se daria entre o olhar para a norma e para o fato, balizado pela própria norma.

No entanto, é possível que uma perspectiva crítica precise atualmente
partir de uma compreensão distinta do que é uma sociedade. Talvez
precisemos partir da constatação de que sociedades são, em seu nível mais
fundamental, circuitos de afetos. Enquanto sistema de reprodução material
de formas hegemônicas de vida, sociedades dotam tais formas de força de
adesão ao produzir continuamente afetos que nos fazem assumir certas
possibilidades de vida a despeito de outras. Devemos ter sempre em mente
que formas de vida determinadas se fundamentam em afetos específicos,
ou seja, elas precisam de tais afetos para continuar a se repetir, a impor
seus modos de ordenamento definindo, com isso, o campo dos possíveis.
Há uma adesão social construída através das afecções (SAFATLE, 2015,
p.17).

Os afetos, então, também são capazes de mobilizar indivíduos em coletivos, “muito mais do
que a lei”, como defende SAFATLE (2015, p.15). Em nossa problematização, nos parece possível
refletir não somente sobre as leis, mas também sobre políticasamparadas pela legislação ou pela
ideologia política de quem as implanta ou as destitui. Estes afetos estão em circuito, nossos corpos
sensíveis a eles não lhes são indiferentes e estão sujeitos à repulsa ou à adesão. O circuito de afetos
que fundamenta os vínculos sociais de uma sociedade implica na experiência singular, embora
determinadas afecções possam não dizer diretamente respeito a um indivíduo ou a outro. Um dos
pontos colocados pela problemática do circuito dos afetos é o seguinte: afetos são produzidos para
que os que detêm determinados privilégios nesta situação permaneçam. Não pela via das leis,
normas e regras, mas, se quisermos mudar a nossa conjuntura, modificar a ordem daquilo que
obrigatoriamente atravessa nossos corpos, teremos que produzir outras afecções e, em alguns
momentos, permitir que elas sejam midiatizadas.
Pensamos que Safatle nos apresenta uma visão, fundamental a este texto, que tende a
elucidar a vinculação afetiva e política, visto que não somente as instituições produzem afetos, mas
também os indivíduos de modo particular e coletivamente. No entanto, optamos por continuar
usando “rede” em referência a esse sistema complexo de relações materiais e imateriais, dando
especial atenção a esta metáfora. Por nos atermos a experiências e modos de vida em suas relações
com afetos cotidianos, assumimos metáforas da vida cotidiana, na perspectiva de Lakoff e Johnson
(2002), para quem a sistematização das expressões metafóricas convencionais constitui evidência
importante de que as pessoas pensam metaforicamente.
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“Conjunto de fios, canais, estradas etc. que se entrecruzam e se ramificam” é uma das 26
significações para “rede” no Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. O vocábulo serve
como representação de uma série de outras coisas e fenômenos, sobretudo pela sua capacidade
metafórica: empresta suas quatro letras ao preenchimento de lacunas do processo de significação
textual. Está no lugar de outra coisa e, quase sempre, tem serventia quando se relaciona a
agrupamentos complexos, como os das grandes Redes de Comunicação, ou, mais comumente, um
sistema de cruzamento de fios.
A rede sobre a qual pensamos aqui não é uma estrutura bidimensional, que reconhecemos
ser um complexo de fios, mas não lhe dotamos de profundidade. Falamos de um emaranhado que,
em sua metáfora, só poderia ser comparado àquilo que possui textura e relevo. Ela também está em
movimento, como está a corrente elétrica pelos cabos da Rede de Energia Elétrica que faz acender as
luzes de nossas residências. Na medida em que afetos são produzidos, e pessoas, ações, situações,
instituições, ideias e textos são implicados, deslocamentos são cada vez mais possíveis.

3.2. Onde mora o singular

Safatle (2015) diz que o circuito de afetos que propõe é impessoal, mais a frente
complementa que, diante do medo enquanto afeto de controle e de adesão à norma sugere o fim do
indivíduo da perspectiva contratualista, visando um corpo político, plural e coletivo. Spinoza (2009) já
nos lembrara que não haverá esperança sem existir medo. Ora estamos em obediência pelo medo,
da possibilidade de repressão no caso de violação à norma, ou pela esperança de um futuro incerto.
Neste terreno, os predicados, aqueles que determinam o que o indivíduo é, e o determina em função
do outro, em suas diferenças, constroem também um outro invasor. O outro é uma ameaça e deve
ser temido. Fazemos questão aqui de, não atritando a perspectiva de Safatle, somar, à rede de afetos
da qual falamos, a questão da experiência singular de modo mais enfático.
Parece-nos interessante pensar a singularidade na questão HIV/aids, sobretudo pelo fato das
PVHA serem muito diversas em vários níveis. A perspectiva de que o diagnóstico positivo deixa
planas as experiências das PVHA fazendo-as conectadas somente ou mais fortemente por essa
característica do singular não daria conta da dimensão afetiva da pesquisa. Essa visão pode ser
encontrada em diversos estudos, tais como PEREIRA (2004), SILVA, AYRES (2009) e ROTELLO (1998).
Retomamos a ideia de que parece haver uma afetação que move os recém diagnosticados a
procurarem uma dada relação em rede e isso não contradiz esse posicionamento. Findar ou iniciar as
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reflexões no diagnóstico tenderia a limitar experiências de particularidades tão diversas que existem,
inclusive, antes de um exame laboratorial com resultado positivo.
De que modo posso, então, tratar dessas particularidades, ainda que se relacionem com o
diagnóstico? Stewart (2007) pode nos auxiliar nesse sentido. Pensando a respeito do que chama de
afetos ordinários, e que nós optamos nomear de afetos cotidianos, ela parte do princípio de que os
modos do neoliberalismo, da globalização e do capitalismo em geral, não são suficientes para definir
nossa relação com o mundo. A autora deixa claro a existência das forças desses sistemas, todavia, em
paralelo, se esforça para que recorramos não a uma perspectiva acabada onde tudo já é parte
passiva constitutiva. O que faz Stewart é prestar atenção sobre aquilo que nos afeta particularmente
em uma primeira impressão e é desprovido de significado, na verdade, não precisa dele. Atravessa o
corpo sensível e nele provoca uma resposta. Segundo a autora:

Os afetos ordinários são sentimentos públicos que começam e terminam
em ampla circulação, mas também são coisas das quais aparentemente
vidas íntimas são feitas. Eles formam circuitos e fazem fluir as formas de
uma vida. Eles podem ser experimentados como um prazer e um choque,
como uma pausa vazia ou uma corrente submarina arrastada, como uma
sensibilidade que se encaixa no espaço ou uma profunda desorientação.
Eles podem ser engraçados, perturbadores ou traumáticos. Enraizados não
em condições fixas de possibilidade, mas nas linhas reais de potencial que
uma coisa que acompanha, chama a atenção e põe em movimento, eles
podem ser vistos como pontos de pressão de eventos ou banalidades
sofridas e as trajetórias que as forças podem tomar se elas fossem
demarcadas (STEWART, 2007, p. 2, tradução nossa). 136

Esta visada de Stewart não só nos permite mais sensibilidade àquilo que passaria
desapercebido em um olhar centralizador ou redutor das experiências singulares a uma massa
aleatória, aquilo que é cotidiano, banal, os bilros com relação à renda pronta, por exemplo; como
também se relaciona ao que pensa Safatle (2015) a respeito da contingência, o deixar-se ao que pode
ou não acontecer ou, como diz Stewart (2007), o não enraizamento na possibilidade fixa, mas a
fluidez em linhas de potencial, aquelas que atravessariam os corpos das PVHAs na rede de afetos.
136

Ordinary affects are public feelings that begin and end in broad circulation, but they’re also the stuff that
seemingly intimate lives are made of. They give circuits and flows the forms of a life. They can be experienced
as a pleasure and a shock, as an empty pause or a dragging undertow, as a sensibility that snaps into place or a
profound disorientation. They can be funny, perturbing, or traumatic. Rooted not in fixed conditions of
possibility but in the actual lines of potential that a something coming together calls to mind and sets in
motion, they can be seen as both the pressure points of events or banalities suffered and the trajectories that
forces might take if they were to go unchecked.
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Safatle (2015) recorre ao conceito de desamparo de Freud: aquilo que não somente coloca os
indivíduos a demandar cuidado – o que os deixa mais dependentes do Estado –, mas o que os deixa
desprovidos de predicados e, portanto, destemidos do outro e abertos aos outros no mesmo devir. O
devir, aqui, seria somado à reflexão dessa rede, especialmente naquilo que liga a experiência singular
à experiência plural. A total antipredicação da PVHA não seria capaz de deixá-la ainda mais
vulnerável ao sofrimento e à violência? Trata-se de um questionamento sobre o qual se faz
necessário refletir, se não aqui em profundidade, mas a posteriori.

4 REDE DE AFETOS, REDE DE TEXTOS

Certa vez, em um mês de novembro, concedi entrevista para um jornal impresso mineiro. A
jornalista interpelou-me com questões relativas ao fenômeno HIV/aids - pauta comum no fim do
ano, nas proximidades do dia 1º de dezembro, celebrado como o dia mundial de luta contra a aids.
Naquela ocasião, eu passava uma parte do dia ouvindo outras PVHAs em situações de
vulnerabilidade particulares e tentando encaminhar as demandas junto a outras organizações. Pela
minha escuta passavam os mais diversos pedidos e queixas, as mais controversas e instáveis
narrativas de vida e de mundo. Escutava também o tocar do telefone e a voz da jornalista, repetidas
vezes, correndo contra o tempo apertado da redação para entregar a matéria da qual queria que eu
fosse fonte. Quando foi possível, dediquei atenção à entrevista.
As perguntas da jornalista não indicavam nenhuma novidade: “Como você foi
contaminado137 (sic)?”. “Transando!”, eu respondi. A verdade é que, enquanto o contato do meu
corpo com aqueles que atendia era uma espécie de negociação, na tentativa de atender o que fosse
possível, a atenção que dava à jornalista era uma transação ainda mais carregada de
intencionalidade. Estava ali com o telefone na orelha ouvindo perguntas, que a mim, por muitas
vezes, me afetavam como infames, para que o nome da instituição à qual dedicava boa parte do meu
dia, que atendia PVHAs em situação de vulnerabilidade, saísse nos jornais. Era uma forma de, por
meio das narrativas, contribuir para a vida daquela organização na tentativa de permitir
textualidades diversas sobre a temática.
Passados alguns dias a matéria estava publicada online, no site do jornal, e no impresso. Para
a minha surpresa, ali estava conformado não o que eu disse, mas um texto emergente de
137

É uma demanda frequente dos movimentos da sociedade civil envolvidos com a causa HIV/aids a
desassociação do HIV do verbo “contaminar”, por denotar um corpo infeccioso e perigoso em vez de
vulnerável.
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textualidades outras, relativas cristalizações do que comumente se pensa sobre a questão HIV/aids e
as PVHAs. “Pessoas estão perdendo o medo da aids porque têm remédios à disposição”. “É preciso
cessar a promiscuidade para conter a aids”. Etc. Etc. Etc. Nem mesmo as minhas aspas, recurso
comum do jornalismo para conferir certa veracidade e credibilidade ao texto, estavam preservadas.
O texto soava como um arranjo já planejado antes da entrevista, feita apenas para cumprir
determinadas “obrigações” da prática jornalística. A textualidade da qual emergiu aquele texto já
estava fixa, o que se pensa sobre o HIV e as questões a ele relacionadas já estava posto. A
negociação se dava em outro nível, entre a PVHA e um conjunto de textualidades que a atravessa
antes mesmo que ela se expresse.
Os encontros cotidianos, as escutas, a conformação das falas e os pensamentos em texto, os
lugares de onde esses textos surgem e as nossas expectativas e reações corporais dizem de
condições de emergência textual. Os fios entrelaçados tornam-se também fios da narrativa, aquela
que se apropria de textos variados e os associa de modo a corresponder a um desejo. Que a cada
ponto de renda, seja ele “ponto inteiro”, “meio ponto” ou “ponto trançado”, puxa o fio e o liga a um
outro ponto até que se forme um enredo. Uma sucessão de acontecimentos organizados em uma
trama que surgiu em um espaço e um tempo com determinada intencionalidade. E ainda há as mãos
que ali movimentam os bilros emaranhando os fios, há quem faça a renda.

As metáforas da rede e similares não expõem apenas nós, linhas visíveis e
espaços aparentemente (só aparentemente) vazios, mas apelam ao caráter
multidimensional, multiforme, impreciso, incluso e diverso da textualidade
e dos processos comunicacionais (LEAL, 2018, p. 26).

Nesse sentido, aquele horizonte do qual despontam os textos, entendemos como
textualidade. Nas conformações textuais, então, podemos apreender inclusive o não dito. Pelo texto
podemos apreender textualidades diversas. O texto, essa marca da ação humana ou a própria ação
humana em si, nos leva a outra dimensão importante para o que discutimos aqui: o lugar da
metáfora. O próprio Safatle (2015) fala sobre a relação entre a coletividade política e a constituição
de um corpo evocando-o pela via da metáfora, do organismo que na relação de partes compõem um
uno. Já Paolo Fabri (2004) nos indica a potencialidade da linguagem para a evocação de corpos.
Segundo ele, as metáforas são simulações de um episódio físico, onde o corpo é recipiente de
fenômenos da linguagem.

348

A produção de metáforas não é estranha a uma percepção passiva (isto é,
uma condição causada pela ação de alguém no mundo) ou a uma "tomada"
estética ativa (isto é, um autêntico exemplo ativo de fruição estética do
mundo). Se aceitarmos essa ideia, observaremos que grande parte da
semântica contemporânea evolui na direção de um uso de metáforas como
portadoras de esquemas corporais. E não são apenas esquemas fixos, mas
também, e sobretudo, de esquemas em movimento, isto é,
esquematizações de experiências nas quais a experiência não é apenas
conceitual, e está ligada a movimentos de ordem corporal, perceptível e
estésico (FABRI, 2004, p. 95, tradução nossa). 138

Os esquemas dos quais diz Fabri, ou as corporeidades, estão permeadas pela linguagem e
por ela também são perceptíveis. Quando dizemos das possibilidades de conformação de um texto,
podemos dizer também da probabilidade de referência a determinados corpos. Pensamos que
podemos, por meio de uma variedade de textos tecidos por PVHAs, apreender fenômenos que ali
emergem. E o sugerimos como uma possibilidade outra de pensarmos as questões do HIV/aids, na
qual estão especialmente implicadas as PVHAs. Iniciamos uma experiência de cunho metodológico,
de que puxando fios soltos retornamos para onde eles estão emaranhados, percebendo, até mesmo,
o modo como a renda foi feita. Os textos, em contato com a experiência singular do pesquisador que
se debruça à pesquisa afetiva, podem nos dizer de práticas, de modos de pensar, de corporeidades,
de corpos e de tantas manifestações quais forem possíveis.

4.1 Rendar a textualidade, tecer a renda

Falamos muito de metáforas até aqui, daquilo que está para um outro, ou para outra coisa.
Pensamos nos corpos e nos objetos em especial relação. Acreditamos que em nosso percurso, tanto
a rede de afetos quanto a rede textual da qual falamos estão uma para a outra, com características
tão afins e tão metafóricas que nos parece inconveniente uma separação. Chegamos até um ponto
onde, talvez, tenhamos um horizonte para o qual olhar. Se temos uma rede intáctil, mas também
material; com uma ampla circulação de afetos, mas também de afetos cotidianos; de ditos, mas
138

La producción de metáforas no es ajena a una percepción pasiva (o sea, una afección causada por la acción de
alguien en el mundo) ni a una «toma» estética activa (o sea, una auténtica instancia activa de fruición estética
del mundo). Si aceptamos a esta idea, observaremos que gran parte de la semántica contemporánea
evoluciona en la dirección de una utilización de las metáforas como portadoras de esquemas corporales. Y no
se trata únicamente de esquemas fijos, sino también, y sobre todo, de esquemas en movimiento, es decir,
esquematizaciones de experiencias en las que la experiencia no es sólo conceptual, y está vinculada a
movimientos de orden corporal, perceptivo y estésico.
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também de silêncio; de textos e também de corpos em encontro e desencontro, parece que
definimos - mas não limitamos -, essa rede dinâmica, complexa e tal qual os textos, sem bordas
definidas, que é a rede de afetos HIV/aids.
Como dissemos anteriormente, as PVHAs não são as únicas a estarem entrelaçadas pelos fios
de potência dessa rede, mas estão em peculiar posição no espaço da rede em relação às outras
pessoas, sobretudo pela potência de afetação do diagnóstico, que parece movê-las a procurar um
dado lugar. Há claramente uma grande heterogeneidade entre as pessoas que partilham do
diagnóstico positivo para HIV; essas diferenças também mudariam essas pessoas de posição ou as
fariam ser afetadas de modos diferentes. Um modo de observação da dinâmica dessa rede em ação é
o tratamento dos textos enquanto rastros. A oportunidade de olhar para eles enquanto pistas
daquilo que pode ser, inclusive, indizível ou silencioso, nos conduziria à feitura da renda pelo inverso,
Dona Judite em um vídeo rebobinado.

5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES (AFETIVAS)

Partimos de uma experiência singular, a de um pesquisador que vive com HIV, para refletir
em uma investigação ainda em fase inicial, na qual a centralidade se dá a partir de uma dimensão
afetiva, sobre redes possíveis de afetos conformados no fenômeno HIV/aids. A metáfora da rede,
como intencionamos mostrar, evoca um conjunto complexo de relações sociais e textuais. Tal como
as mãos da vovó ao fazer dançar os bilros e, assim, cruzar sucessivamente os fios, enreda “algo” para
o qual se pode e se deve pesquisar com afeto. Há claras consequências afetivas no fazer da renda
bem como há possibilidades infinitas em pesquisar afetivamente.
Parece-nos difícil, e por que não dizer ousado, caminhar das reminiscências da infância em
direção a pistas discursivas, midiáticas e políticas para propor tratamentos afetivos de textos que
tensionam fronteiras do vivido singular e de experiências coletivas. Por outro lado, minimizar o vivido
aproximando-nos de reflexões não afetivas nos catapultaria para um limbo epistêmico. O tratamento
afetivo de textos, dispersos espaço-temporalmente, nos aponta rastros que, para além de indicar
certos acontecimentos partilhados, nos abre possibilidades para redes de afetação que se
constituem de modo heterogêneo, não-cronológico e disperso assim como nos parecem se localizar
as PVHAs.
Ao finalizarmos esse texto, localizamos o lugar dos afetos em ampla circulação na rede, no
espaço coletivo, mas das experiências singulares mais banais. A rede é uma rede de afetos, de
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pessoas, de pensamentos e imaginações, de memórias e lembranças, de textos e textualidades, de
corpos e materialidades, de ideias e instituições. Parece-nos inegável que as PVHAs estejam em
peculiar localização nessa rede, mas ainda restam perguntas muito latentes: que afeto é esse que
move o corpo da PVHA a assumir determinada posição na rede? Se os afetos das PVHAs são muito
diversos entre si, exatamente por serem elas diferentes umas das outras, o que faz essa diferença de
afetos aos corpos dessas pessoas? PVHAs diferentes atravessados por questões específicas são
afetadas de outro modo ou estão alocadas em outro lugar? São elas movidas para outra direção?
Onde estão as PVHAs em relação às pessoas que não vivem com HIV?
Em meio a tantas questões suscitadas e dos esforços aqui empreendidos, talvez, se imponha
a nós, pesquisadores, olhares dissonantes, mas acolhedores ao fenômeno HIV e seus
desdobramentos. Falar sobre o vírus da aids, apesar das décadas do seu descobrimento, ainda é falar
sobre medo, vulnerabilidade e estigmatização. Tratar sobre o assunto é lidar constantemente com
afetos negativos para os sujeitos diversos envolvidos nesta rede. É também, inequívoco, assumir,
como pesquisadores, afetos que nos conduzem à ação científica ao invés de refreá-la, em uma ética
investigativa sobre formas não hegemônicas de vida.
Por isso, nos questionamos: se invertermos a lógica do circuito que tem a pessoa que não
vive com HIV como prioridade? Se considerarmos com mais sensibilidade as PVHAs? Se as ouvirmos
não apenas como sujeitos pesquisados, mas como sujeitos que acumulam experiências cotidianas
capazes de contribuir para pesquisas cuja escuta seja fundamental para os textos tecidos pelas
PVHAs serem capazes de produzir outras textualidades, outras narrativas de vida e de mundo? Quem
sabe não será nessa outridade, apreendida a partir da experiência singular de quem é afetado pelo
que pesquisa, que encontraremos caminhos possíveis?
Sem nos esquecermos de fios lançados nos bilros e nas redes de Dona Judite, entendemos
que experiências, memórias e afetações, não só conformam essa intrigante investigação, constituída
por mais perguntas do que respostas, como colaboram para nossos modos de pesquisa científica. A
experiência que faz morada no singular subsidia um olhar sensível, mas, em contrapartida, desnuda
limites e faz do pesquisador a sua própria fronteira. O singular leva e, ao mesmo tempo, busca. Dános a contingência das pistas e, em paralelo, a certeza da dúvida.

AFFECTS NETWORK HIVAIDS: WAYS OF BEING, ACTING, AFFECTING AND AFFECT YOURSELF
ABSTRACT
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Abstract: This text is a becoming about a “something” that we intend to know, one option
among other seizing possibilities of a complex phenomenom. We dedicated ourselves to an
affective dimension research: we problematize certain phenomena from the singular
experience of the body-researcher. The affections that crossed and crosses the body of the
researcher – who has been living with HIV for years – serve us as daily textualities, wich
reminiscent memories of childhood are linked to adulthood in a spacetime textual relation.
We intend to develop some non-limiting contours of a HIV/AIDS affects network, a complex,
untactile, and material tangle that, in its metaphore, could only be compared to what has its
texture and relief and is in constant motion. As the affects are produced, people, actions,
situations, institutions, ideas and texts are implicateds and displacements are increasingly
possible. We suggest that people living with HIV are in a peculiar position in this network
because of the similarly affetions that overtake their bodies. One way to observe the
dynamics of this network in action is by treating the texts as tracks, looking at them as clues
of what may even be unspeakable or silent, would lead us to the making of an inverse lace
and to the apprehension of possible textualities.
Keywords: HIV; Aids; Affects network; Textuality.
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ESTRANHANDO A CULTURA

MayllonLyggon de Sousa Oliveira139
Geisa Pereira Muller140
Deyvisson Pereira da Costa141
Hevellin Estrela142

RESUMO
Objetiva-se amalgamar o conceito de cultura e Queer a partir da compreensão de cultura
como uma instituição que dá sentido e significado à sociedade, sua organização, seus diagramas e
como os sujeitos a constituem, e queer como uma resistência, inerente à todas relações de poder,
um conjunto de práticas e ações que ressignificam, modificam e resistem aos diagramas. A discussão
é realizada por meio de uma breve revisão bibliográfica sobre os conceitos, estabelecendo pontos de
congruência e de discrepância – estranhar a cultura. É necessário visualizar a cultura como um
espaço sobreposto no qual as camadas se relacionam, se tencionam, se constroem e até se
calcificam, mas nunca se sobrepõem a ponto de uma ser mais importante que a outra. Por essa
razão, estranhar no sentido de perceber que as pessoas podem ser diferentes, mas não diferenças
que justifiquem ou embase processos de discriminação, racismo ou abjeção.

Palavras-chave: Cultura; Queer; Subjetividade; Sexualidade.

1 INTRODUÇÃO
A cultura é dos conceitos que mais se discute nas Ciências Humanas. Da antropologia à
comunicação um grande número de autores já se debruçou sobre seu conceito e suas variações para
entender desde a organização das sociedades, até as formas como cada sujeito nela se insere.
Tamanha complexidade envolve naturalmente uma série de cuidados na sua utilização. Aqui,
propomos uma abordagem não apenas para o conceito, mas para o conjunto de práticas que lhe dão
base. Buscamos pensar conceitualmente, mas, sobretudo, buscamos apontamentos que ultrapassam
linhas, livros e pensamentos para incitar uma forma de ver dos sujeitos.
Assim, buscamos amalgamar dois conceitos: cultura e Queer. O primeiro como uma
instituição que dá sentido e significado à sociedade, sua organização, seus diagramas e como os
139
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sujeitos a constituem; o segundo como uma resistência, inerente à todas relações de poder, um
conjunto de práticas e ações que ressignificam, modificam e resistem aos diagramas. A busca é feita
a partir de uma breve revisão bibliográfica sobre os conceitos, estabelecendo pontos de congruência
e de discrepância. Aliar conceitos tão distintos e em situações tão opostas seja talvez uma tentativa
de possibilitar novas perspectivas discursivas e práticas que almejam não a inclusão de sujeitos, mas
sim a busca por equivalência.
Apenas quando conseguirmos entender e resistir ao que é instituído como natural – criado e
naturalizado - é que o conceito de cultura verdadeiramente considerará os sujeitos que a constituem
e instituem e que, nesse sentido, tanto enquanto prática e enquanto conceito ela carece estar
sempre em contingência.

2 UMA BREVÍSSIMA HISTÓRIA DA CULTURA
Etimologicamente a palavra cultura remonta à colere, resultado do seu surgimento a partir
do cultivo da terra. No português brasileiro a variação permanece, com maiores ou menores
alterações, até hoje.
Na perspectiva de Marilena Chauí (2008, p. 55), a cultura, tal como o cultivo, “conduz à plena
realização das potencialidades de alguma coisa ou de alguém; era fazer brotar, frutificar, florescer e
cobrir de benefícios”. Assim, a cultura tem em si certa capacidade produtiva, resultado das relações
de poder das quais faz uso.
Diferente do que possa se imaginar, o poder não é restritivo ou proibitivo, mas sim
produtivo. Nem tampouco é uma posse que possa ser desfrutada. Em suma, “não existe de um lado
os que tem poder e de outro aqueles que se encontram dele alijados”, isso porque, em termos
práticos, “o poder não existe; existe sim práticas ou relações de poder. O que significa dizer que o
poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona” (MACHADO, 1979, p. XIV).
Em outros termos, são as relações que existem e se proliferam no mundo e é a partir dessas
relações de poder que certas coisas, dentre elas a cultura, funcionam e se efetuam na sociedade. E
isso acontece porque “o poder é produtor de individualidade. O indivíduo é uma produção do poder
e do saber” (MACHADO, 1979, p. XIX). Tais indivíduos são produtos das relações de poder porque
elas agem sobre os seus corpos, indicando e adestrando os gestos, regulando comportamentos,
normalizando prazeres, distribuindo, avaliando, hierarquizando discursos e visibilidades, tudo isso a
partir de um conjunto de saberes que servem não apenas para lhe dar base, mas também para
escondê-lo.
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Os saberes, científicos ou não, são sempre políticos, uma vez que todo saber tem em sua
gênese relações de poder e estabelece com elas co-depedências. Todas as relações de poder
estabelecem campos de saber e vice-versa e um assegura o exercício do outro (MACHADO, 1979).
Com a cultura e o conjunto de ciências que lhe dão base e sobre ela discorrem não foi
diferente. Segundo aponta Chauí (2008), na perspectiva da Filosofia da Ilustração, o termo cultura
adquire um sinônimo: civilização. No período do século XVIII, que também conta com o surgimento
do Iluminismo, o termo cultura está ligado a uma civilização, no sentido de vida civil composta por
um regime político.
Desse ponto de vista, a cultura alinha-se como sendo um conjunto de práticas, por meio das
quais é possível hierarquizar, segundo um critério de evolução, os regimes políticos. Não obstante,
esse conceito de cultura relaciona-se com o conceito de tempo – evolutivo e linear – ligando cultura
a uma perspectiva de progresso.
No século XIX, temos o surgimento da antropologia, um campo de estudos das Ciências
Humanas, que se baseia primordialmente no estudo da cultura. Tendo como base uma cultura
intimamente ligada ao progresso, os antropólogos europeus capitalistas utilizam sua própria cultura
como base no estudo de toda e qualquer outro agrupamento humano, assim, as avaliações das
outras culturas como evoluídas ou primitivas partem de uma necessidade inexorável da presença de
elementos como o Estado, o mercado e a escrita, estabelecendo um valor e um peso de julgamento
sobre o qual as culturas serão avaliadas (CHAUÍ, 2008).
Portanto, a antropologia do século XIX institui - enquanto um campo de saber - as relações
de poder para avaliação de outras culturas, tendo o eurocentrismo como base. Isso implica não
apenas em julgar uma cultura como “primitiva” segundo critérios aleatórios, mas em se auto nomear
como diametralmente oposto e, por isso, “evoluído”. É também a partir dessa localização em uma
suposta linha temporal do progresso que se estabelecer as relações de dominação, uma vez que os
“evoluídos” buscavam fazer evoluir os “primitivos”.
Embora isso seja visto mais nitidamente nos trabalhos dos antropólogos em descobertas de
novas e “estranhas civilizações” como aconteceu, por exemplo, com as primeiras etnografias dos
povos indígenas brasileiros, com os aborígenes australianos, ou dos esquimós, são processos que
aconteceram dentro da própria cultura, onde determinada norma servirá como regra a ser seguida,
um processo de evolução na qual sujeitos abjetos ainda precisam alcançar.
Ainda no século XIX, no seio da filosofia alemã, a cultura passa a ser elaborada como “a
diferença entre natureza e história”. É o início da centralização do homem, a inauguração do mundo
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humano. Através dos processos da metafísica dessa filosofia, a ordem humana, que rege a cultura, é
vista como a “ordem simbólica, isto é, da capacidade humana para relacionar-se com o ausente e
com o possível por meio da linguagem e do trabalho” (CHAUÍ, 2008, p. 56). A autora ainda aponta
que,

A dimensão humana da cultura é um movimento de transcendência, que
põe a existência como o poder para ultrapassar uma situação dada graças a
uma ação dirigida àquilo que está ausente. Por isso mesmo somente nessa
dimensão é que se pode falar em história propriamente dita (...) a
linguagem e o trabalho revelam que a ação humana não pode ser reduzida
à ação vital, expediente engenhoso para alcançar um alvo fixo, mas que há
um sentido imanente que vincula meios e fins, que determina o
desenvolvimento como transformação do dado em fins e destes em meios
para novos fins, definindo o homem como agente histórico propriamente
dito com o qual inaugura-se a ordem do tempo e da descoberta do possível
(CHAUÍ, 2008, p. 56-57, grifo no original).

Ou seja, o indivíduo torna-se o centro, o elemento por meio do qual a história é pensada, em
que ele seria a própria existência do “fazer história” e do descobrir o possível. Nesse ponto é que se
começa a diagramar as relações de poder que permeiam as trocas entre os indivíduos no
estabelecimento das culturas.
É essa concepção de cultura, segundo Chauí (2008), que será o fundamento da cultura
pregada e vivida pelos antropólogos europeus, da segunda metade do século XX, que inauguram a
antropologia social e a antropologia política, é aqui que a cultura passa a ser vista como a
conhecemos, na qual cada cultura

Exprime de maneira historicamente determinada e materialmente
determinada, a ordem humana simbólica com uma individualidade própria
ou uma estrutura própria. (...) [E a cultura] passa a ser entendida como
produção e criação da linguagem, da religião, da sexualidade, dos
instrumentos e das formas dos trabalhos, das formas de habitação, do
vestuário e da culinária, de relações sociais, particularmente os sistemas de
parentesco ou a estrutura da família, das relações de poder, da guerra e da
paz, da noção de vida e morte. A cultura passa a ser compreendida como o
campo no qual os sujeitos humanos elaboram símbolos e signos, instituem
as práticas e os valores, definem para si próprios o possível e o impossível,
o sentido da linha do tempo (...), as diferenças no interior do espaço (...), os
valores como o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o justo e o injusto,
instauram a ideia de lei, e, portanto, do permitido e do proibido,
358

determinam o sentido da vida e da morte e das relações entre o sagrado e
o profano (CHAUÍ, 2008, p. 57).

O problema, apontado pela autora, é que essa conceituação de cultura, parte da perspectiva
de uma cultura proveniente de comunidades em pequenas proporções, orquestrada e ordenada por
uma ordem superior, geralmente divina, enquanto passamos a viver – após o século XVI – em
sociedades mais numéricas cuja organização demanda um contrato firmado a partir de um conjunto
de indivíduos. Contrato esse que requer, inclusive, uma série de leis e normas (saberes) para manterse funcionando de formas específicas (relações de poder).
Nessa sociedade a cultura toma uma forma distinta, além de uma hierarquização natural,
implícita e própria dela, passam a existir outros elementos fundamentais ao seu funcionamento,
como é o caso do capital e suas relações de força nas lutas de classe; os processos de globalização
cada vez mais proeminentes; a urbanização das cidades e a docilização dos corpos nas fábricas; o
consumo (impulsionado e levado a última potência com a Industria Cultural); a informação e a
comunicação, tudo isso mantido, dentre outras coisas, pelo discurso.
Tais modificações na organização da sociedade e das suas formas de ações a partir e para os
indivíduos inaugura uma nova instância. Garcia Canclini (1998, p. 62) é enfático ao afirmar que “a
autonomia dos campos culturais não se dissolve nas leis globais do capitalismo, mas se subordina a
elas com laços inéditos”. Dessa feita, a aurora da modernidade não implica em enterrar a cultura,
mas antes, inclusive resultado das relações de poder vigentes, faz brotar novas possibilidades, novos
saberes e ao invés de uma aglutinação, produz, ao seu tempo, uma subordinação de uma cultura
“primitiva” à uma cultura “avançada”.
O discurso, nesse entremeio, consolida-se como um jogo estratégico e polêmico, por meio do
qual se constituem os saberes de um determinado momento histórico. Aqui, é útil percebermos,
segundo os postulados de Foucault (2004), o discurso como sendo uma prática produto e produtora
da formação dos saberes que articula em si outras práticas não discursivas. Ele funciona, portanto, a
partir de um conjunto de elementos regidos por determinadas regras de formação que integra quem
expressa (ou não expressa), de que lugar e reconhecido de que forma.
Por último a comunicação e a informação, por meio de uma série de veículos midiáticos que
lhe dão alcance, serviu e serve também como um filtro para aquilo que foi, é e será determinado na
cultura, possibilitando as sobreposições e implicações diretas na forma como vemos e percebemos o
mundo.
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Nesse sentido, Barbeiro (2009, p. 14) indica que é por meio da mídia que o eu constitui-se
como “o campo de experimentações. Portanto, a questão da identidade cultural hoje está sofrendo,
na base da identidade subjetiva, uma transformação gigantesca. Porque os modelos de conduta, os
padrões de conduta *...+ não funcionam”. O que nos importa é que o alto desenvolvimento dos
processos comunicacionais, dos espaços de criação de novos discursos – como é o caso da internet –,
as possibilidades de resistência daí provenientes nos levam a outros patamares e possibilidades de
cultura, dinamitando os saberes que deram base à sobreposição da cultura eurocêntrica ao mundo e
instituindo novas expressões que, ao invés de sobrepor, deveriam aglutinar-se em suas expressões.
Deste modo, seria preciso ver a cultura sob um conceito essencialmente semiótico como
proposto por Geertz (2008), ou seja, uma cultura que tem como base o indivíduo envolto nas teias de
significado que o circulam e atravessam. Complementarmente, Chartier (1999) trata da cultura como
uma dessas teias e as suas análises. É a cultura não como uma “ciência experimental em busca de
leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado” (GEERTZ, 2008, p. 15). Nesse
sentido, a cultura deve ser vista como uma interpretação, das teias e dos significados criados e nos
quais o homem está inserido.
Se a cultura se torna um processo de significação criado a partir dos próprios indivíduos que
a compõe, ela carrega em si mesmo as possibilidades de poder e resistência que lhe compõe desde
sempre. Essa manutenção, acontece, pelo menos no que se refere à sexualidade - um dispositivo
responsável por manter uma ordem e gestão dos indivíduos – a partir de um conjunto prédeterminado de identidade. Daí que o queer e o estranhar essa cultura nos serve à medida que ele
dinamita os diagramas mantenedores das identidades e instituem novas perspectivas para pensar os
indivíduos e as teias de significados que o circulam, modificando, portanto, a cultura.
Não obstante, é nesses processos culturais que constituem-se as identidades, como
processos pautados em diferenças (SILVA, 2000). Assim, os processos significativos imanentes das
relações entre os sujeitos em suas próprias conjunturas culturais instituem naturalmente um
conjunto de identidades, as quais servem como um processo classificatório que não só determina e
classifica aquilo que os sujeitos são, como também aquilo que eles não são (e não podem ser). Dessa
feita, é a partir dessas condições que a cultura age de forma a segregar os sujeitos a partir dos
processos culturais e esse é um dos diagramas que precisamos estranhar.

3 MÚLTIPLAS IDENTIDADES, MÚLTIPLAS ACEPÇÕES
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O conceito de identidade permeia vários saberes consolidados nas Ciências Humanas. Os
postulados de diversos autores indicam congruências e similaridades de uma complexidade
impossível, ou ao menos complicada, de ser desenvolvida em um trabalho deste porte. Embora não
objetive levantar todas as particularidades do conceito, Stuart Hall (1996) é um importante pensador
nos estudos de identidades porque aponta as dimensões e a implicação histórica dos meandros das
identidades a partir do sujeito.
O autor aponta que nos últimos anos houve uma avalanche de discursos para tratar do
conceito de identidade e ele tornou-se um prisma por meio do qual diversos aspectos da vida
contemporânea são analisados (HALL, 1996). A partir das suas leituras sobre identidade, ele enumera
três concepções de sujeito: sujeito do iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno (HALL,
2006).
Para ele, o sujeito do iluminismo “estava baseado numa concepção da pessoa humana como
um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de
ação, cujo ‘centro’ consistia num núcleo interior”, que era “a identidade de uma pessoa” (HALL,
2006, p. 10-11), essa identidade apresenta a característica de elemento identificador e permanente
que a etimologia da palavra remete, um ser que possui características próprias e elementos (comuns
e compartilhados) que o identificam com algo ou alguém de forma permanente.
Bauman (2008) vê esse processo como uma espécie de obrigação do Estado e da organização
social em volta desse fenômeno. Isso implica em uma identidade a partir de uma disponibilidade. Ser
algo/alguém é o que estava disponível, portanto, o sujeito do iluminismo, tem em si uma identidade
única, que o define como tal, originária das instituições (família, estado, igreja e afins) que o definem
como tal.
Em decorrência da “crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este
núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com
‘outras pessoas importantes para ele”, as quais “mediavam para o sujeito os valores, sentidos e
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava” (HALL, 2006, p. 11). Inaugura-se a
percepção do que o autor chama de sujeito sociológico.
Aqui começamos a perceber uma singela diferença: enquanto o sujeito do iluminismo possui
uma identidade nata e instituída, o sujeito sociológico é uma constituição de vários elementos que o
cercam. A cultura e a sociedade estabelecem uma relação de fim e meio, que imputam no indivíduo
o que lhe é cabível ou não, tornando-o um fruto do meio e das interações simbólicas as quais ele se
envolve ou é envolvido.
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Nessa perspectiva, o indivíduo é visto como um organismo agente, cujas ações tornam-se
uma relação entre eu-objeto, cuja constituição emerge como fruto das suas relações com as coisas,
símbolos e pessoas. Assim, o ser humano, possuidor de um eu, pode ser um objeto de sua própria
ação.
Os sinais outrora determinados pela família, grupos sociais ou fé não existem mais e quando
existem não são convincentes. O que antes era dado tornou-se uma tarefa. Quem eu sou no mundo?
Quem eu devo me tornar? Pra responder a essas perguntas o indivíduo sociológico tem algumas
proposições que envolvem os mundos/culturas em que habita, identidades que constituem a si
mesmo e interesses fisiológicos e sociais.
O sujeito aqui, diferente do sujeito do iluminismo, não é uni, mas o contrário. O seu “eu” é
constituído de várias identidades dentre as quais algumas são tão distintas que chegam a ser
conflitantes e “estão entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais”
(HALL, 2006, p. 13).
As diversas nuanças (globalização, neoliberalismo, avanço do capital, TICs) que permeiam a
contemporaneidade, aliada ao processo próprio do sujeito sociológico apontado desembocam,
segundo Hall (2006) no sujeito pós-moderno. Esse sujeito não possui uma identidade fixa e imutável
como do sujeito do iluminismo, nem tampouco possui uma identidade formada pelas interações com
outras pessoas. Agora a identidade é uma “celebração móvel”: utilizada e trocada mediante as
representações e interpelações nos sistemas culturais que nos constituem e rodeiam (HALL, 1987).
Christopher Lasch, citado por Bauman (2008, p. 189) é ainda mais categórico. Segundo ele,
“as ‘identidades’ buscadas nos dias de hoje devem ‘poder ser adotadas e descartadas como uma
roupa’”, sendo a identidade, portanto, uma escolha que, quando escolhida livremente, “‘não implica
em compromisso e consequências”, mas sim “uma abstenção de escolha”.
O grande anseio que nos perpassa é escolher uma identidade que, de certa forma, seja
reconhecida e, mais ainda, fazer uma escolha que não aniquilem outras possíveis escolhas, afinal,
dada a fragmentação e eterismo em que se vive, a estrutura em que se apoia pode logo ser
destruída. A liberdade de escolha é então um valor muito alto a se pagar e pode mudar tudo que foi
construído, que está em construção ou que ainda o será. A liberdade de escolha é um jogo, no qual é
preciso construir tudo antes que o tudo seja destruído. Nas palavras do Bauman (2008, p. 185): “não
são só os indivíduos que estão em movimento, mas as linhas de chegada das pistas em que correm”.
Daí que surge o principal problema da identidade e naturalmente das relações que ela
estabelece com a cultura. A identidade não serve mais como uma determinação daquilo que somos,
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nem tampouco serve como um fator decisivo para aquilo que seremos. Nesse sentido, a identidade
acaba perdendo a sua função real no mundo, funcionando antes como um fator aglutinador,
servindo uma forma de criar formas de sujeição de um grupo ante a outro.
A solução, apontada pelo próprio Hall (2007) em outro momento, é colocar a identidade sob
rasura, ou seja, utilizar tal conceito, sabendo que ele não é não mais suficiente para pensarmos as
dimensões dos indivíduos e suas relações com o mundo circunvizinho e a cultura, mas um conceito
que ainda não há em todas as suas implicações um substituto à altura.

3.1 (Des) Identidade e sexualidade
Em se tratando das identidades instituídas socialmente a partir dos saberes e das relações de
poderes que lhe são próprias, afirmar-se como um “eu” parece uma tarefa fácil e talvez até plausível,
contudo, a validade dessas relações não é mais suficiente para determinar as dimensões dos
indivíduos, carecendo, portanto, de novas alternativas.
É fato que é necessário utilizar-se de identidades específicas, em vários âmbitos, inclusive
médicos. Apenas nomeados e existentes como um grupo é que vários indivíduos conseguem ser
respaldados, no Brasil, por políticas públicas necessárias, mesmo que ainda de forma falha, à sua
sobrevivência. Como é o caso dos transexuais que se utilizam do SUS no processo de
transgenilização143.
Contudo, é preciso levantar também que essas possibilidades identitárias servem para criar
os diagramas responsáveis pela segregação desses sujeitos e, mais ainda, a criação desses grupos
comuns de indivíduos a partir de um conjunto de características que supostamente os define como
grupo, criam e estabelecem diferenças a partir de marcadores sociais, produzindo sempre novos
sujeitos fora desses âmbitos de significação.
Um exemplo prático: Hoje a “sigla oficinal” utilizada nos mais atuais termos médicos é LGBTT
que significaria Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Intersexuais, pansexuais,
assexuados são alguns dos exemplos de sujeitos que “existem” em termos práticos na nossa
sociedade, mas que não se enquadram no diagrama “oficial”, tornam-se sujeitos abjetos, ou seja,
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Ressaltamos que o mesmo processo identitário responsável por garantir, por lei, a troca do nome nos
documentos oficiais dos indivíduos trans, é o mesmo que, medicamente, mutila sem possibilidade de escolha
sujeitos considerados a partir do saber/poder médico intersexo, definindo para esse sujeito “entre” uma
localização entre aquilo que é considerado masculino/feminino. Cf. “Money makes sex” (PRECIADO, B.
Manifesto contrassexual. São Paulo: N-1 Edições, 2015).

363

aqueles indivíduos que não possuem significado, não possuem uma “vida viável”, suas vidas sequer
são passíveis de luto (BUTLER, 2002).
Não obstante, geralmente essas determinações de identidades e de características
identitárias, partem sempre de um pressuposto que, na maioria das vezes, já é excludente. Essa
identidade gay é pautada em um grupo específico de gays e, certamente, vai excluir as várias outras
hipóteses, formas de ver, viver e exercer a sexualidade.
Richard Miskolci (2009), aponta a partir de GayatriSpivak, e seu conceito de “essencialismo
estratégico”, que a identidade funciona a partir “da adoção de uma prática política fincada na ficção
naturalizante das identidades apenas como meio para a obtenção de direitos” (MISKOLCI, 2009, p.
49). O que cria um círculo vicioso em que a obtenção de direitos e políticas públicas efetivas deve
passar pelo crivo de uma identidade, a qual se constitui a partir de ficções (discursos e saberes) que
naturaliza certas práticas e ações.
O ponto é que essa identidade essencializante que tanto custou aos movimentos sociais
como é o caso do movimento negro ou do movimento feminista, será, como já mencionado, uma
forma de criar agrupamentos que não resolvem todas as questões ou levantam as formas pelas quais
as pessoas se constituem, mas antes inauguram significados que servirão como ferramentas para
abjeções e/ou o assujeitamento de indivíduos a um conjunto de diagramas.
Essa identidade, como mencionado, deve ser vista sob rasura, ou seja, como um conceito
que não é mais bom para se pensar, mas um termo que devemos utilizar já que não temos um
substituto à altura, ou ainda como um conceito e um ato estratégico e posicional, ou seja, é preciso
que se pense em identificação e não em identidade (HALL, 2007).
Foucault (2005) a seu tempo, prefere trabalhar com a identidade sob uma condição tática, ou
melhor, em contextos pontuais e de curto prazo. Para períodos maiores é necessário uma estratégia
não-identitária, de recusar a imposição social de que o indivíduo deva se comprometer, que pode
nos ser útil pra pensar a sexualidade, mas também a cultura.
Mas então, como vivemos em uma cultura sabidamente machista, paternalista, sexista e que
determina processos, lugares de fala e de vida com base em identidades dos mais diversos
segmentos, como, por exemplo, os marcadores de sexualidade, de classe, de instrução? Porque,
embora a comunicação tenha aumentado a nossa “percepção da diversidade cultural” e criado “um
potencial para *vários+ tipos de relação” (MAIA, 2000, p. 2) ainda continuamos criando formas para
segregar, descriminar, transformas os sujeitos em abjetos? A solução desse problema parece
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demorar mais do que previsto, também não é a pretensão desse trabalho. O que se pretende aqui é
apontar uma forma nova de ver a cultura, ou melhor, uma forma de “estranhar a cultura.
Em suma uma possibilidade de pensar a cultura não como uma posse ou como um conjunto
de características definidoras de determinado agrupamento de indivíduos em detrimento de outro.
Estranhar a cultura implica em considerar as posições marginalizadas historicamente como
presentes, constituintes e elementares para a sociedade e sua organização. É também perceber a
cultura como um processo aglutinador e não de sobreposição e, mais ainda, é perceber que as
independente do conjunto de características que supostamente (e provisoriamente) nos define,
estamos em contingência e que agimos com base nas relações que estabelecemos com o que nos
circula e não uma posse dada e imutável que servirá de base para o julgamento de outrem.

4 ESTRANHANDO144 A CULTURA, A SEXUALIDADE E AS CONSTRUÇÕES
Inicialmente surgido como um movimento em meados de 1980, tanto por questões
relacionadas à movimentos sociais, como também como um campo de estudos (influenciado pela
quarta onda do feminismo, dos estudos gays e lésbicos, estudos culturais norte-americanos, e da
filosofia pós-estruturalista e pós-colonialista), os estudos Queer são uma proposta que rejeita “a
lógica minorizante dos estudos socioantropológicos em favor de uma teoria que questionasse os
pressupostos normalizadores que marcavam a Sociologia canônica” (MISKOLCI, 2009, p. 151).
Essa mistura de vários campos de estudo do Queer resulta e também é resultado de uma
modificação brusca das concepções clássicas relacionadas à identidade e identificação, à agência e ao
sujeito. Isso implica em perceber, por conta também dos estudos pós-estruturalista, que o sujeito
deve ser visto como cindido, circunstancial e provisório.
E no campo da sexualidade, os estudos Queer, inspirados por Foucault (2005) percebem que
a sexualidade não é proibida, mas antes é produzida por meio dos discursos. Ponto que será
elementar para a derrocada do binômio antagônico de sexo e gênero145, que será percebido,
sobretudo, por Judith Butler (2003). Portanto, a sexualidade é vista como sendo,
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Em tradução literal para o português, o Queer também pode ser visto como estranho, excêntrico e nos
Estados Unidos a palavra foi utilizada como xingamento correspondente à “bicha” ou “sapatão” no Brasil. A
proposta do estranhamento aqui é uma forma de incitar uma não acomodação, de estranhar, de não se
contentar com as imposições pelo simples fato de serem imposições.
145
A premissa que afirma que determinado sexo indica determinado gênero e este gênero, por sua vez, indica
ou induz um desejo. Nessa lógica supõe-se que o sexo é “natural” e se entende o natural como “dado”. O sexo
existiria antes da intelegibilidade, ou seja, seria pré-discursivo, anterior à cultura. O caráter imutável, ahistórico e binário do sexo vai impor limites à concepção de gênero e de sexualidade (...) [desta forma] o sexo
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O nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade
subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande estimulação
dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discursos, a
formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências,
encadeiam-se uns aos outros, segunda algumas grandes estratégias de
saber e de poder (FOUCAULT, 2005, p. 100).

Perceber a sexualidade dessa forma é primeiro romper com as questões essencializantes da
natureza, no sentido biológico do termo, depois dessa forma a sexualidade criada, proliferada e
sujeita em um jogo de saber/poder nos faz percebê-la como também produzida em um tempo e
espaço, sustentada por uma espisteme, logo inserida em uma cultura.
Veja-se a proposta do Queer não é desqualificar os movimentos sociais identitários, mas
antes, segundo Milsckolci (2008, p. 152), ele pretender marcar as armadilhas do pensamento e da
cultura hegemônica em que esses movimentos estão inseridos, criticando e contestando os regimes
normalizados que “criam tanto as identidades quanto sua posição subordinada no social”.
Ou seja, mais que criticar os movimentos sociais que se baseiam nos processos identitários, o
Queer busca criticar a cultura em que se inserem esses movimentos e como, por meio dessa cultura,
os processos de suplementaridade146 se estabelecem a ponto de se tornarem verdades absolutas e
processos fundantes e determinantes de quando se trata de sexualidade.
Isso posto, o Queerdeve ser então percebido como sendo o estudo,

Daqueles conhecimentos e daquelas práticas sociais que organizam a
‘sociedade’ como um todo, sexualizando – heterossexualizando ou
homossexualizando – corpos, desejos atos, identidades, relações sociais,
conhecimentos, cultura e instituições sociais (SEIDMAN, 1996, p. 13.

Ou, conforme a percepção da teórica brasileira, Guacira Louro (2004, p. 7-8)

é, também, um construto social. É nessa direção que caminha Judith Butler (2003). Ela rompe com a conexão
sexo=natureza/gênero=cultura, ao sugerir que o sexo é cultural, na mesma medida que o é o gênero. Para
Butler, o gênero é o meio discursivo/cultural mediante o qual um “sexo natural” é estabelecido como prédiscursivo. Em outras palavras, o sexo é, ele próprio uma postulação um construto que se faz no interior da
linguagem e da cultura (BUTLER apud LOURO, 2004, p. 66-67).
146
A suplementaridade mostra que significados são organizados por meio de diferenças em uma dinâmica de
presença e ausência, ou seja, o que parece estar fora de um sistema já está dentro dele e o que parece natural
é histórico (MILSKOLCI, 2008, p. 153).
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Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito
da sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis,
drags. É o excêntrico que não quer ser “integrado” e muito menos
“tolerado”. Queer é um jeito de pensar que não aspira o centro nem o quer
como referência; um jeito de pensar de ser que desafia as normas
reguladoras, que assume o desconforto da ambiguidade, do “entre lugar”
do indecifrável. Queer é um corpo estranho que incomoda, perturba,
provoca e fascina (LOURO, 2004, p. 7-8).

Como já mencionado, por meio do Queer, os focos dos estudos sobre a sexualidade saem das
identidades enquanto processos determinantes e fundantes para um processo político e pósidentitário voltado para o estudo da cultura e suas estruturas linguísticas e discursivas para os seus
contextos instituicionais (LOURO, 2004).
Dessa forma, o que os Estudos Queer propõem é uma forma de ver a cultura como ela é, um
processo de normalização, com base nas identidades, das sexualidades. Em processos próprios que
sempre criarão sujeitos à margem, sujeitos abjetos que possuem significado, logo serão sempre
corpos que não se materializaram, que não importam.
Nesse sentido, o Queer entende a cultura a partir dessa normalização e propõem um
pensamento de estranhamento à essa normalização, ou seja, ao conjunto de discursos, práticas,
saberes e relações de poder que servem como tal. Nesse sentido, estranhar a cultura é exatamente
perceber o processo de criação dessas ficções em que ela se baseia e, a partir disso, criar novas
narrativas que aglutinem os indivíduos em suas mais variadas configurações.
Dito isso, o Queer propõe um processo constante de estranhamento, de contingência, por
meio do quais, os sujeitos estranhem a cultura, estranhem as normas, entender a cultura sob uma
perspectiva Queeré: 1) perceber que a fluidez moderna em todos os sentidos transforma os
indivíduos em um meio de contingência; 2) entender e conseguir desconstruir os discursos
essencializantes que são tidos como naturais, enquanto não passam de construções estabelecidas
com base em jogos de poder; 3) tratar os sujeitos não como sujeitos do desejo ou do sexo, mas como
sujeitos falantes que podem estabelecer os contratos que lhes aprouver e lhes forem disponíveis
com base nas condições históricas em que estão inseridos e 4) criar condições que para os sujeitos
sejam percebidos como equivalentes e possibilitar condições justas e dignas para as desses
contratos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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É preciso estranhar a cultura. Estranhar no sentido de encontrar suas “estranhezas”,
encontrar os pontos que são dados como absolutos e naturais, mas que não passam de construções.
Estranhar no sentido de perceber que as pessoas podem ser diferentes, mas nunca que possuem
diferenças que justifiquem ou embase processos de discriminação, racismo ou abjeção.
Ter qualquer percepção definitiva sobre a cultura e as formas como ela é percebida na nossa
sociedade será, sempre, peremptória e na maioria das vezes tendenciosa, isso porque, ainda
guardamos resquícios das primeiras antropologias europeias e é deveras complicado se abster na sua
base cultural para entender a cultura do outro sem lhe fazer julgamento.
Não bastasse as formas de cultura, por mais híbridas que sejam, se sobreporem umas às
outras, haverá sempre dentro das culturas símbolos, representações, formas de se representar,
códigos e leis que não apenas validam determinados tipos de comportamento, mas que também
inauguram esse comportamento. E é através da criação desses sujeitos novos, dessas novas formas
de subjetivação, que a cultura, também, se mantém.
A cultura deveria ser vista, assim, não como um jogo de poder onde se estabelecem relações
entre o ter e o não ter, mas sim como um espaço sobreposto no qual as camadas se relacionam, se
tencionam, se constroem e até se calcificam, mas nunca se sobrepõem a ponto de uma ser mais
importante que a outra, se tal sobreposição acontecer que seja apenas para que vejamos que o
conjunto de variações é mais bonita, mais completa, mais humana. Que alcancemos essa noção de
cultura!
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AS OUTRAS MULHERES – FEMINILIDADES DIVERGENTES NA MÍDIA

StephaniKatreemEchalar147
Luciene Dias148
RESUMO
O artigo discute o conceito de feminilidade e suas diferentes formas de expressão e de vivência –
especificamente, a presença de formas divergentes de feminilidade na mídia. Ser/existir, segundo as
próprias identidades, é uma escolha complexa. Mais ainda é traduzir essas identidades em
performances e expressões cotidianas (principalmente quando elas se encontram afastadas dos
modelos normativos e padrões ideais). Para conquistar tal feito, de se inscrever de acordo com seu
significado, é necessário recorrer a fontes diversas de referências, que fortaleçam noções próprias.
Os sujeitos são formados discursivamente pelas instituições que frequentam, pelas relações sociais
que desenvolvem e pelo conteúdo simbólico que consomem ao longo de suas vidas. Dessa forma,
não é possível falar sobre identidade de uma forma naturalista, que pressuponha uma existência fixa
e definitiva. Essas questões são as bases das reflexões propostas pelos Estudos de Gênero, que
servem como fonte teórica para este trabalho. Emprego a perspectiva da desconstrução proposta
por essa vertente teórica, abordando caminhos não tradicionais de viver a feminilidade. Esses
caminhos são visualizados em tais produtos em personagens cujas caracterizações e vivências
cotidianas estão distantes dos modelos pré-estabelecidos. Tomo como objeto de estudo a detetive
particular Jessica Jones, protagonista do seriado de mesmo nome, veiculado pela plataforma de
streaming Netflix. Jessica Jones é mulher com superpoderes, dotada de força sobre-humana e
sobrevivente de um relacionamento abusivo, alcoólatra e com comportamento autodestrutivo. A
personagem é acompanhada ao longo da primeira temporada da série, lançada em 2015. As
narrativas são estudadas a partir da Etnografia de Tela, método que agrega procedimentos vindos da
Etnografia tradicional, da Análise Fílmica, e da Análise de Discurso.
Palavras-chave: Mulheres; Feminilidades; Gênero; Mídia.

1 INTRODUÇÃO

Casa, família, trabalho, escola, igreja, amigos – esses são alguns dos espaços sociais
que ocupamos ao longo da vida. Em cada um deles adaptamos nossos comportamentos e as
formas como nos expressamos e nos relacionamos com as pessoas presentes. Cada espaço,
ou instituição, possui suas normas e seus discursos – que acabam se infiltrando em nossas
próprias falas.As identidades que praticamos nos diferentes espaços e situações sociais que
147
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percorremos são como malas de viagens: em cada ocasião entram elementos específicos que
serão usados para facilitar que aquela seja uma experiência prazerosa, confortável e eficaz.
Isso indica duas coisas: que essas bases simbólicas nos suprem de referências, e que
temos diversas formas de nos colocarmos no mundo. Em outras palavras, tiramos água de
diversas fontes para sustentar nossos "Eus".
Esse resumo alegórico traz algumas das ideias trabalhadas pelos Estudos de Gênero e pelos
Estudos Culturais ao refletir sobre o conceito de Identidade. Essas vertentes teóricas propõem que a
identidade dos indivíduos é construída na troca, na relação com o outro - o que diz respeito a
pessoas, mas também a trocas simbólicas - como o contato com outras culturas, a homilia do padre
ou a pregação do pastor, e também os significados que atribuímos aos livros que lemos ou filmes que
assistimos.
Sendo assim, a Identidade não é um "aplicativo nativo" do ser humano, algo que "vem de
fábrica"; mas, sim, uma construção constante. É o que propõe Louro (1997), ao escrever que “as
identidades estão sempre se constituindo, elas são instáveis e, portanto, passíveis de transformação”
(LOURO, 1997, p.31). Assim, nos percebemos e nos constituímos como “mulher” e como “mãe”, mas
também como “negra” e como “migrante”, por exemplo.
Outra fonte que alimenta as identidades de referenciais é o imaginário de uma sociedade,
descrito por Morin (2007) como uma espécie de estoque de signos e símbolos compartilhados por
um grupo ou comunidade – ao qual recorremos para nos comunicar, expressar ou decodificar
discursos. Segundo o autor, o consumo imaginário ocorre por meios estéticos, pelos espetáculos da
cultura de massa.
Por meio do consumo cultural temos acesso a esse “dicionário” de significados. Somos
capazes de traduzir e significar o mundo ao redor, nos expressando de acordo com nossas
identidades. Como também já conhecemos nas normas, os padrões e as diferenças – ora nos
identificando, ora nos divergindo do que nos rodeia e com os padrões presentes.
De fato, existem formas consideradas normais e abjetas de existência – cada uma delas
construídas culturalmente (LOURO, 2000). Para cada identidade – e suas junções – são determinados
comportamentos, espaços, discursos e expressões estéticas tidas como ideais, corretas. As vivências
que se afastam das normas centrais são vistas como o estranho e abjeto (LOURO, 2010).
É nessa polaridade, entre normais e estranhos, que os Estudos de Gênero tecem suas
reflexões mais recentes. Percebendo as normas que controlam os sujeitos, suas expressões e formas
de vida – principalmente no tocante às identidades sexuais e de gênero - como discursos socialmente
372

construídos e assentados no tempo (BUTLER in LOURO, 2010), essa vertente teórica propõe sua
desconstrução. Ao contrário do que pregam os discursos institucionais, as formas possíveis de
vivenciar e expressar as identidades são livres e múltiplas (LOURO, 1997).
Entre os sujeitos cerceados pelas normativas sociais, as mulheres são colocadas em cercados
bastante específicos – que podem ser ainda menores e mais afastados da centralidade conforme as
intersecções que trazem inscritas em seus corpos, como classe social, orientação sexual e etnia. A
forma “normal” de ser mulher é bem definida, portanto, também o é a forma “anormal”.
Ser uma mulher “normal” pressupõe feminilidade, entendida aqui como a presença de
atributos considerados tradicionalmente femininos, como delicadeza, docilidade, subserviência e
maternidade naturalizada. As expressões estéticas também já estão marcadas, tendendo à presença
de vaidade e busca por adequação aos padrões ideais de beleza (consumo de moda e uso de
cosméticos, por exemplo).
No entanto, como apontam os Estudos de Gênero, expressar o “ser mulher” (ou o “ser
homem”, ou outra forma de existência) é um território a ser construído pelos sujeitos que assim se
identificam, podendo – para tanto – fazer uso dos elementos estéticos e simbólicos disponíveis.
Falar, então, em uma única feminilidade é deixar esse conceito incompleto.

2 SI VER DE LONGE
O compartilhamento de referenciais simbólicos, e a identificação com seus significados, são
apontados por Anderson (2013) como elementos que contribuem para a formação de “comunidades
imaginadas”. Se aproximamos essa proposta da noção de Morin (2007), encontramos em comum o
repertório simbólico que compõe o imaginário coletivo compartilhado por um grupo. Partindo de tal
junção teórica, reconhecemos nossos semelhantes por meio de referências culturais e simbólicas em
comum, o que torna possível o pertencimento a um grupo mesmo sem proximidade geográfica.
Esse pertencimento, no entanto, não diz respeito apenas a grupos de carne e osso. Também
dividimos referências, comportamentos – e mesmo experiências – com personagens ficcionais.
Reconhecemos e identificamos sujeitos com os quais temos identidades em comum, vendo a nós
mesmos nas narrativas midiáticas que consumimos.

Esse universo imaginário adquire vida para o leitor se este é, por sua vez,
possuído e médium, isto é, se ele se projeta e se identifica com os
personagens em situação, se ele vive neles e eles vivem nele. Há um
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desdobramento do leitor (ou espectador) sobre os personagens, uma
interiorização dos dentro do leitor (ou espectador), simultâneas e
complementares, segundo transferências incessantes e invariáveis.
(MORIN, 2007, p. 78)

Neste trabalho, compreendem-se os produtos midiáticos como fontes de imagens e
discursos que abastecem o repertório de referências de um grupo ou sociedade. Ao fazer isso,
participam do processo de formação dessas comunidades simbólicas. Eles fornecem os conteúdos
que são compartilhados pelo público, promovendo a identificação entre aqueles que os consomem –
e em um segundo ponto serve como ponto ligação entre esses sujeitos.
Lopes (2013) identifica a televisão, e em especial a telenovela, como um recurso
comunicativo que integra o Brasil, ajudando a criar uma ideia de nação que é compartilhada por
todos que a assistem. Para além de trazer paisagens e fundar rituais, ela traz personagens que
representam sujeitos reais, e aqueles que integram o elenco de estereótipos da nação. Segundo a
autora isso permite, por exemplo, que jovens negros de classes sociais baixas que vivem em favelas
por todo o Brasil se vejam nas personagens fictícias negras que vivem em favelas fictícias. Assim
como permite que a figura do político corrupto seja reconhecida como personagem social.
Peres e Toledo (2011), ao analisar as trajetórias pessoais e sociais de travestis,
transexuais e transgêneros, se depararam com a importância de se ver refletido no outro

Devido a isso, a necessidade de um sentimento de pertença os(as) leva à
aproximação de pessoas que coadunam de mesmos gostos, desejos,
sonhos; pessoas que de certa forma compartilham de suas experiências,
necessidades, desejos e projetos. Esses contatos iniciais com indivíduos que
se identificam com seus estilos de vida são imprescindíveis para que
possam se fortalecer para os enfrentamentos das forças discriminatórias e
excludentes, tanto no âmbito pessoal como em engajamentos políticos.
(PERES; TOLEDO, 2011, p. 266)

Nesse sentido, ao veicular formas de expressão e de existência que se distanciam das
tradicionais, as narrativas midiáticas ampliam a base de referências simbólicas disponíveis,
possibilitando que sujeitos não normativos também possam se identificar e se reconhecer nas
narrativas.
3 AS FORMAS DE EXISTIR MULHER
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Os conceitos de feminilidade e masculinidade estão ligados ao conceito de gênero. Dizem
respeito às estratégias e práticas desenvolvidas pelos sujeitos para inscrever suas identidades em
seus corpos. Segundo a norma tradicional, existiriam somente duas fontes de referências discursivas,
comportamentais e estéticas: as femininAsas, destinada as mulheres; e as masculinas, destinadas aos
homens. Isso porque a categoria “mulher”, e por consequência o território da feminilidade, seria
destinado a sujeitos fêmeas; enquanto a categoria “homem”, e a masculinidade, estaria a cargo dos
sujeitos machos. Esse código tornava possível que homens e mulheres fossem facilmente
identificados na sociedade.
A emergência de sujeitos que contrariam tal divisão binária borra as fronteiras entre
“mulher” e “homem”, “feminino” e “masculino”; desconstruindo os muros entre feminilidade e
masculinidade. Esses sujeitos não delimitam as fontes de onde retiram as referências com que se
mostram e existem.
É recorrente em pesquisas sobre gênero e identidade a ideia de que existe um modelo de
vida central em torno do qual outras formas de existência se organizam. Segundo Louro (2010), a
posição central é percebida como “não-problemática”, enquanto as demais estão a ela subordinadas.
O centro é uma referência sólida, estável e consolidada no tempo.

Em nossa sociedade, a norma que se estabelece, historicamente, remete ao
homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão e essa
passa a ser a referência que não precisa mais ser nomeada. Serão os
"outros" sujeitos sociais que se tornarão "marcados", que se definirão e
serão denominados a partir dessa referência. Desta forma, a mulher é
representada como "o segundo sexo" e gays e lésbicas são descritos como
desviantes da norma heterossexual. (LOURO, 2000, p. 12)

Quando aponta a diferença na necessidade ou não de nomear as existências, Louro se refere
à naturalização das imagens por meio do discurso. Para que isso ocorro é necessário que esses
discursos sejam constantemente lembrados, repetidos e forçados nos sujeitos – processo que, para
Butler (2010) acaba atuando no sentido contrário ao pretendido,

O fato de que essa reiteração seja necessária é um sinal de que a
materialização não é nunca totalmente completa, que os corpos não se
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conformam, nunca, completamente, às normas pelas quais sua
materialização é imposta. Na verdade, são as instabilidades, as
possibilidades de rematerialização, abertas por esse processo, que marcam
um domínio no qual a força da lei regulatória pode se voltar contra ela
mesma para gerar rearticulações que colocam em questão a força
hegemônica daquela mesma lei regulatória. (BUTLER, in LOURO, 2010, p.
152)

Para que o “normal” seja percebido é necessário que se institua o “estranho” (BUTLER,
2010). Esses são “os meios discursivos pelos quais o imperativo heterossexual possibilita certas
identificações sexuadas e impede ou nega outras” (BUTLER, in LOURO, 2010, p.153).

Esta matriz excludente pela qual os sujeitos são formados exige, pois, a
produção simultânea de um domínio de seres abjetos, aqueles que ainda
não são "sujeitos", mas que formam o exterior constitutivo relativamente
ao domínio do sujeito. O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas
"inóspitas" e "inabitáveis" da vida social, que são, não obstante,
densamente povoadas por aqueles que não gozam do status de sujeito,
mas cujo habitar sob o signo do "inabitável" é necessário para que o
domínio do sujeito seja circunscrito. (BUTLER, in LOURO, 2010, p.153)

A primeira “fronteira” abordada pelos Estudos de Gênero foi aquela traçada entre homens e
mulheres, cuja estrutura se localiza (ainda hoje) nas diferenças biológicas entre machos e fêmeas.
Usar termos biológicos, animalescos, para identificar tais diferenças é uma estratégia discursiva que
naturaliza as desigualdades sociais entre homens e mulheres e barra a possibilidade de mudanças
estruturais. Isso fica claro nas palavras de Louro (1997)

O argumento de que homens e mulheres são biologicamente distintos e
que a relação entre ambos decorre dessa distinção, que é complementar e
na qual cada um deve desempenhar um papel determinado secularmente,
acaba por ter o caráter de argumento final, irrecorrível. Seja no âmbito do
senso comum, seja revestido por uma linguagem "científica", a distinção
biológica, ou melhor, a distinção sexual, serve para compreender — e
justificar — a desigualdade social (LOURO, 1997, p. 20-21).

Existiriam, a princípio, duas formas ideais de vida: homem branco heterossexual e mulher
branca heterossexual, subordinada à primeira. À cada uma caberia sua maneira correta de existir.
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Essa fórmula pressupõe: a) uma identidade natural, completa e fixa; b) um único jeito de ser
mulher/homem; c) uma única forma de expressar o feminino/masculino.
A desconstrução conceitual desenvolvida pelos Estudos de Gênero enfraquece essa
estrutura. A natureza discursiva e cultural da diferença é colocada em evidência, destruindo tais
pressupostos. Isso seria facilmente percebido observando os marcadores locais e temporais que
revestem masculino e feminino (LOURO, 2013). Na Idade Média o balé era proibido às mulheres, em
algumas culturas asiáticas, homens usam saias e são responsáveis pelos cuidados domésticos. A
aproximação que se faz do conceito de identidade é modificada, pluralizada

elas também estão continuamente se construindo e se transformando. Em
suas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos, símbolos,
representações e práticas, os sujeitos vão se construindo como masculinos
ou femininos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas
disposições, suas formas de ser e de estar no mundo. Essas construções e
esses arranjos são sempre transitórios, transformando-se não apenas ao
longo do tempo, historicamente, como também transformando-se na
articulação com as histórias pessoais, as identidades sexuais, étnicas, de
raça, de classe ... (LOURO, 1997, p. 32)

O que determina as capacidades viáveis aos sujeitos são os significados sociais atribuídos às
marcas que seus corpos apresentam, não sua condição de macho ou fêmea. O que forma mulheres e
homens são processos socioculturais contínuos, marcados pelas outras instâncias que coabitam,
como classe social, etnia e sexualidade. Ser mulher negra é diferente de ser mulher branca, assim
como são diferentes suas expressões, embora as duas sejam mulheres. Ser uma mulher estudante é
diferente de ser uma mulher mãe, dessa forma, ao combinar as interseccionalidades dos sujeitos, as
identidades e feminilidades possíveis são infinitas.
Logo, as identidades dissidentes não são abjetas e sim negadas à condição de sujeito por não
seguirem as regras, como apontam Peres e Toledo (2011), “onde houver dissidência da
heteronormatividade, haverá a ação do biopoder na tentativa de interdição, regulação, controle,
invisibilização (...), etc” (PERES; TOLEDO, 2011, p264). Para os autores, o simples ato de existir é
também um ato de resistência e enfrentamento. Nesse processo, a diferença deixa de ser uma marca
social imposta
O grande desafio talvez seja admitir que todas as posições podem se mover,
que nenhuma é natural ou estável e que mesmo as fronteiras entre elas
estão se desvanecendo. A não-nitidez e a ambiguidade das identidades
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culturais podem mesmo ser, às vezes, a posição desejada e assumida – tal
como fazem, por exemplo, muitos jovens homens e mulheres ao inscrever
em seus corpos, propositalmente, signos que embaralham possíveis
definições de masculinidade e de feminilidade. (LOURO, 2010, p. 49)

Como aponta Louro (2010), a diferença passa a ser uma identidade assumida
ativamente pelos sujeitos.

4 RECURSOS METODOLÓGICOS

A proposta deste artigo é abordar esses elementos dentro do universo das narrativas
midiáticas – vistas aqui como fornecedoras de conteúdos simbólicos para o repertório imaginário de
grupos sociais. De forma mais específica, investiga como as formas divergentes de feminilidade são
colocadas em tais produtos e quais são suas possíveis leituras.
Para tanto, recorro a uma personagem da cultura pop: a detetive particular Jessica Jones,
que protagoniza a série de ficção Jessica Jones, produzida pelo serviço de streaming Netflix. Para
realizar tal recorte foram consideradas a popularidade da personagem, a atualidade do formato de
veiculação, e disponibilidade de material, além do contato prévio com o produto em sua totalidade.
Também foi levada em conta a relevância das trajetórias da personagem e os espaços que ocupa na
narrativa.

Tais narrativas são estudadas a partir da Etnografia de Tela, método foi conceituado
pela primeira vez por Rial (2004), como um percurso que
partindo do método etnográfico, buscam ir além do texto e ao encontro do
contexto, das redes complexas em que estes textos se inserem e das quais
emergem. (...) A etnografia, mais do que qualquer outro método, apresenta
a capacidade de revelar os "espaços sociais" da televisão, a etnografia (de
tela ou de audiência) sendo assumida aqui como uma prática de trabalho de
campo, fundada em uma prática de coleta e análise de dados extensa e
longa, que permite aos pesquisadores atingirem um grau elevado de
compreensão do grupo social ou do texto estudado, mantendo uma
reflexividade. (RIAL, 2004, p. 31)

A etnografia de tela tem origem nas linhas pós-modernas da metodologia
antropológica. É uma ferramenta interessante por reunir práticas etnográficas tradicionais,
recursos da Análise Fílmica e ainda da Análise de Discurso: como imersão no universo do
que é analisado, contato direto e prolongado, registro em caderno de campo, além de
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observação de aspectos fílmicos como movimentos de câmera e construção das sequências.
Além de se adequar aos objetivos propostos e ao objeto de análise, a Etnografia de Tela –
alinhada às vertentes teóricas dos Estudos Culturais, Estudos Feministas e Teoria Crítica –
considera o pesquisador um sujeito ativo nas relações de troca simbólica com o objeto de
estudo (ANGROSSINO, 2009).
A personagem é acompanhada ao longo da primeira temporada da série, composta
de 13 episódios. Os episódios foram assistidos diversas vezes em sua totalidade, permitindo
a imersão na narrativa. Os primeiros contatos foram feitos sem interrupção, assistindo cada
episódio do início ao fim. Nos demais foram utilizados recursos como pausar o vídeo e rever
as cenas, além do “caderno de campo”, onde foram registradas observações e questões
suscitadas pelo material. Nesse percurso, foram observadas as falas das personagens e
outros elementos da construção audiovisual, como figurino, iluminação, enquadramentos e
movimentos de telas.
Devido ao volume de material existente foi necessário restringir as amostras a serem
analisadas. As maneiras como a personagem compõe suas feminilidades são observadas em
três conjuntos distintos de temas: trechos apontam seu comportamento e personalidade;
trechos que apontam a forma como toma decisões, e trechos que em experiencia sensações
de prazer/plenitude. Esse corte busca abranger situações diversas, o que permite observar
comportamentos e ações também diversas, que foram observadas, analisadas e
interpretadas segundo as proposições dos Estudos de Gênero.

4 JESSICA, A MULHER FORTE DEMAIS

Jessica Jones é uma personagem da Marvel, criada originalmente para o formato de história
em quadrinhos e que em 2015 ganhou uma versão liveaction no serviço de streaming Netflix, se
tornando a primeira personagem feminina a ganhar uma produção própria no catálogo.
Jessica perdeu a família em um acidente de carro, ainda na adolescência. Durante a
internação no hospital para tratar os ferimentos, ganhou superpoderes – força sobre-humana e a
habilidade de saltar à altura de grandes prédios. Seus poderes estão diretamente ligados ao início de
um relacionamento abusivo, no qual é mantida contra sua vontade. Quando a relação termina, Jones
se torna detetive particular e passa a ganhar a vida descobrindo casos de infidelidade.
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O figurino é bastante semelhante ao longo de toda a temporada (e mesmo nas temporadas
seguintes): a protagonista usa calça jeans, coturnos pretos e uma jaqueta de couro também preta.
Por baixo, geralmente há uma regata cinza ou preta – ocasionalmente a peça é branca. A expressão
facial é sempre fechada, franzida (Fig. 1). A forma como Jessica se manifesta esteticamente é
facilmente traduzida como reclusa, distante/inacessível e tendendo ao conflito. Essas suposições são
confirmadas no decorrer da temporada149.

Figura 1: Episódio 1 – As inscrições de Jessica

Fonte: Netflix 2015

Ao ser apresentada ao público, no primeiro episódio da primeira temporada – AKA Ladies
Night, sua voz chega primeiro. Uma narração em off introduz o espectador em seu universo de
trabalho. Quem assiste acompanha a personagem durante uma investigação de infidelidade, vendo
recortes da ação pelas lentes de sua câmera.
Mesmo invisível durante os primeiros segundos do episódio, é possível encontrar traços de
sua personalidade. A forma como a detetive se expressa enquanto narra a introdução do capítulo se
destaca pela abordagem direta e aberta de temas tradicionalmente considerados da esfera íntima/
privada e não pública e pela crueza das palavras. Um discurso autodepreciativo permeia sua fala.
A certa altura, ela declara que “uma grande parte do trabalho é procurar pelo que as pessoas
têm de pior, acontece que eu sou excelente nisso. Os clientes me contratam para encontrar podres.
E eu encontro”150. As imagens que acompanham as palavras também têm uma perspectiva distante,
destacada do que nelas se desenrola. Pela visão da personagem acompanhamos um casal pela
149

Embora Jessica coloque a culpa de tal comportamento em sua história trágica, mais adiante na série é
revelado que esses traços sempre estiveram presentes em sua personalidade.
150
Jessica Jones, episódio 1 da primeira temporada. Tradução nossa.
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cidade de Nova York, sempre a distância, escondidas no escuro. Os quadros são marcados pelas
sombras, pouca fonte de luz e cores saturadas, nos quais observamos o casal se dirigir a um
estacionamento vazio, onde têm relações sexuais. Jessica fotografa todo o ocorrido.
Em seguida, descobrimos que a personagem foi contratada para confirmar um caso
extraconjugal envolvendo uma mulher e seu cunhado. A detetive então conta que outra coisa
frequente em sua área de atuação é ser considerada culpada pelas coisas que descobre, sendo
acusada pelos clientes de sentir prazer por arruinar “suas vidas de merda”. Nesse ponto, vemos
Jessica pela primeira quando, como resultado de uma briga com um de seus contratantes, ela joga o
homem através do vidro da porta de seu escritório. Vista de baixo para cima, em contra-plongé, a
personagem lembra que ainda não foi paga pelo serviço. Para concluir sua introdução, Jones declara
que “pessoas fazem merda” e a melhor estratégia é ficar longe delas – que é o que ela faz.
Até aqui, percebemos que a detetive não exibe trejeitos como delicadeza, recato e postura
de “cuidadora”. Jessica também não é sociável, está propositalmente sozinha e distante de outras
pessoas, o que contraria uma visão da mulher uma entidade amável, geradora de ambientes
confortáveis para aqueles que a cercam. Outro trejeito relevante tem aspecto físico, a personagem
enfrenta ativamente os confrontos que se apresentam, sem receios de usar sua força.

Figura 2: Episódio 1 - “Then, there’s the matter of your bill”

Fonte: Netflix 2015

Ainda no primeiro episódio, temos acesso à vida privada de Jessica Jones. A primeira
imagem que temos é da detetive sentada no vaso sanitário, de frente para o computador e
falando ao celular (vide Figura 2). As paredes que delimitam a privacidade da personagem –
e das pessoas a quem investiga – são continuamente desfeitas. Ao abrir a porta para que o
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espectador a acompanhe ao banheiro, Jones escancara um o que antes era um espaço
reservado, deixando claro que ignora ativamente as regras sociais.

Figura 3: Episódio 1 - A vida privada de Jessica Jones

Fonte: Netflix 2015

Jessica está trabalhando, em busca de informações para um novo caso. Para
conseguir o que precisa ela assume uma outra personalidade enquanto conversa com outra
mulher (a secretária de um empresário) ao telefone; se passando por uma colega de
profissão, secretária de outro empresário rico. Durante o diálogo, muda o tempo de voz,
empregando uma versão mais aguda e estridente; e fala de forma a gerar empatia e
intimidade com a interlocutora, usando linguagem emotiva e pessoal. Até mesmo suas
expressões faciais mudam. “Meu deus, Madga! Graças a deus. Você tem que me ajudar!” 151,
pede a detetive, se colocando – no discurso - em posição de perigo.
Existe, portanto, uma forma de agir como mulher que torna as coisas mais fáceis e
acessíveis. Essa forma é facilmente reconhecida na posição de subordinação a um homem:
um chefe rigoroso, exigente e bem-sucedido, à quem a mulher deve atender e facilitar as
atividades.
Embora a personagem dê a entender que desvaloriza aquelas que performam suas
existências por esse viés, é possível visualizar uma relação de apoio. As mulheres que
ocupam essa posição subserviente se reconhecem e se identificam, entendem os desafios e
exigências que se apresentam, e se auxiliam para evitar possíveis consequências.

151

Jessica Jones, episódio 1, primeira temporada. Tradução nossa.
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Um segundo recorte relevante da passagem pela casa de Jessica é sua vida pessoal.
Sozinha em casa (que também é seu escritório), sem se dedicar ao trabalho ou interpretar
outras pessoas, a detetive não consegue habitar o espaço. O pequeno apartamento é
desgastado, malcuidado, bagunçado e com mobília escassa. Na cena anterior o quadro
mostra que não há papel-higiênico no banheiro quando Jones termina sua ligação.
Como o escritório ocupa a sala de estar, não há lugar para receber pessoas, para
relações e laços. Enquanto a câmera passeia pelo espaço, seguindo a personagem até o
quarto, o espectador presencia desorganização, garrafas de whisky e copos usados
espalhados.
Ao chegar no quarto, a cama está bagunçada, com lençóis e cobertores jogados
desajeitadamente. Jessica para na porta no cômodo, termina e copo de whisky e se prepara
para entrar (Figura 3). Joga o copo vazio em uma poltrona, tira a calça jeans e pula na cama.
Fica claro o desconforto da personagem naquele espaço destinado ao sono, ao inconsciente
e sua falta de controle. A tentativa é em vão, já que pouco tempo depois ela desiste de
tentar dormir e sai de casa.
Figura 4: Episódio 1 - “Minha casa não me define”152

Fonte: Netflix 2015

Jones, ao contrário do que a cena anterior conta, mantém reservados certos aspectos
de sua vida – estes são, no entanto, íntimos e não privados. A personagem se coloca, em
relação aos espaços em que transita, em uma posição inversa àquela socialmente colocada
para as mulheres. Jessica habita o universo público e rejeita o privado. O apartamento, e o

152

Trecho da música Triste, louca ou má, da banda Francisco, elhombre.
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quarto em especial, são pressupostos territórios onde a detetive poderia dispor de sua
intimidade. Para ela, no entanto, refletir sobre a própria trajetória implica em invocar
traumas complexos.
Aqui se torna relevante detalhar uma passagem específica da história da
personagem, que ocorre em tempo anterior ao da série. Como citado antes, ela foi vítima,
no passado recente, de uma relação abusiva de longa duração, marcada por agressões
psicológicas e sexuais.
Jessica foi vista pela primeira vez pelo perseguidor enquanto usava seus poderes para
impedir um assalto. Killgrave, como se denomina, é um homem que possui a de forçar as
pessoas a fazerem exatamente o que ele diz, por meio de um vírus de transmite no ar
quando fala. Ele determina Jessica como digna de estar ao seu lado e usa seu poder para
garantir que isso ocorra.
A personagem fica sob o domínio de Killgrave por meses, até que um acidente o
deixa gravemente ferido e ele é dado como morto. Ela aproveita a oportunidade para fugir,
mas desde recuperou o controle sobre as próprias decisões, Jessica sofre de Estresse PósTraumático.
Figura 5: Episódio 1 – “Smile for me, Jessica” 153

Fonte: Netflix 2015

É sintomático que as características que mais de destacam na personagem sejam as
físicas. O que, na superfície, a difere das mulheres comuns é sua força – característica
tradicionalmente restringida aos homens. A causa de tal estranhamento pode ser
encontrada em Izquierdo (199?) ao definir o conceito de gênero:
153

Ordem recorrente de Killgrave para Jessica. Ele exige que ela se mostre feliz ao seu lado. Comentários que
pedem para as mulheres sorrirem são uma forma comum de assédio nas ruas e em espaços públicos.
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modelos de comportamento mutuamente excludentes cuja aplicação
supõem o hiperdesenvolvimento de um número de potencialidades
comuns aos humanos e a atrofia de outras. Modelos que se impõem
ditatorialmente as pessoas em função de seu sexo. (IZQUIERDO, 199?)

É por causa da força que Killgrave a determina como sua “igual”: a mulher se torna
digna de coexistir, se torna sujeito, quando revestida de algo de homem. Todavia, ao
encontrar essa mulher, sua atitude é de submetê-la, transformá-la no que ele considera
ideal.
É apenas durante o período que se encontra sob o controle de seu algoz que Jessica
se reveste com elementos estéticos da feminilidade mais normativa: maquiagem, joias e
vestidos. Ressaltamos que não há nada de errado em usar formas mais tradicionais de
expressar o feminino, o importante é que essa seja uma escolha e não uma indução. O
comportamento da personagem também muda, se tornando dócil e serviu.
Podemos significar essa relação como uma metáfora para os processos que a
sociedade põe em prática na tentativa de assentar as normas, afinal, Killgrave é um homem
branco heterossexual: a referência central que dita as formas ideais e corretas de existência,
segundo Louro (2010), que usa o discurso para determinar os comportamentos que serão
desenvolvidos por Jessica.
Em outras palavras, é apenas sob a coerção social que uma única forma de viver e
expressar a feminilidade se estabelece e se mantém. Em condições de liberdade de escolha é
possível selecionar os elementos que constroem as identidades.
Até aqui, as práticas de feminilidade da personagem têm se mostrado de resistência
à norma. Isso ocorre tanto porque Jessica se recusa a usar de referências com as quais não
se identifica, quanto pela apropriação que faz – em seu corpo e existência, de atributos tidos
como masculinos. Sua forma de vida atua como evidência do vazio no qual os discursos
normativos se constroem. A identidade da detetive como mulher não sofre prejuízos
simbólicos ou diminui porque ela briga na rua ou bebe em demasia.
Vale ressaltar que no universo da série essas escolhas também não afetam a forma
como é identificada por seus interlocutores. Jessica causa estranhamento, surpresa, mas não
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tem sua identidade questionada. O que não significa que a personagem esteja a salvo de
comentários sobre as vestimentas e acessórios.
Figura 6: Episódio 1 – Ain't no love for the wicked154

Fonte: Netflix 2015

Jessica também exibe características “masculinas” em suas relações pessoais. Na
primeira temporada ela se envolve com Luke Cage, mas o par não é romântico. A detetive é
uma mulher adulta e independente, que não abre mão de uma vida sexual ativa por conta
dos status de solteira e emocionalmente indisponível. Sua sexualidade não é tabu, e é
desligada de significações românticas. Pelo contrário, ela não se permite dar ou receber
sentimentos de carinho, cuidado ou amor. Razão pela qual mantém afastada sua irmã
adotiva, Trish (Fig. 7). Em geral, sua relação com os outros é negar que se importa com suas
existências ou bem-estar. Essa performance é desacreditada (em certo ponto pela própria
Jessica) toda vez que decide ajudar alguém, usa suas habilidades para resolver situações
difíceis e protege aqueles mais próximos a ela.
Figura 7: Episódio 1 – “I loveyou”155

154
155

Em alusão ao ditado estadunidense e à canção Ain’t no rest for thewicked
Fala de Jessica para Trish no último episódio da temporada, nas cenas finais.
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Fonte: Netflix 2015

Sua capacidade empática fica ainda mais destacada ao final do primeiro episódio.
Depois de confirmar que seu abusador está vivo, Jessica se dirige ao aeroporto para fugir do
país, mas muda de ideia no meio do caminho e decide salvar a nova vítima de Killgrave. Ela
abriga a jovem Hope em sua casa e a ajuda a lidar com o trauma. A primeira coisa que
Jessica diz à estudante é que o que aconteceu não é sua culpa, e em seguida faz Hope
repetir a afirmação em voz alta.
Jessica se importa com aqueles à sua volta e cuida para que estejam seguros, mas é
incapaz de admitir ou agir diretamente sobre o que sente. Mesmo o contato físico
sentimental lhe é estranho visto que ela aceita o abraço de Hope, mas não sabe como agir
(Fig. 8).
Aqui, lembramos da noção – ainda muito vigente – de que a inabilidade sentimental
é uma característica masculina, visto que o sentimentalismo é um território feminino. A
personagem mostra que a capacidade de formar laços e expressar o que sentimos não é
uma habilidade nata de mulheres ou homens, mas sim algo que desenvolvemos ao longo da
vida, em diálogo com o ambiente que nos cerca.
Figura 8: Episódio 1 – “It’s not your fault”, “It’s not my fault”156

156

Diálogo entre Jessica e Hope, a nova vítima de Killgrave.

387

Fonte: Netflix 2015

5 CONCLUSÃO

As narrativas midiáticas – em seus diversos formatos – participam da construção do
imaginário do que é ser mulher. Sejam criadas com vistas a se encaixar em um contexto sociohistórico específico ou como metáfora de transgressão; fazem parte de um complexo vai-e-vem
simbólico que tanto reforça quanto enfrenta discursos. Separar o peso que a mídia tem nas
transformações sociais é um caminho complexo e perigoso. Livros, filmes, músicas, jornais e
telenovelas estão mergulhados em um movimento mais amplo. Por isso é importante estar atento às
suas mensagens, aos discursos que emitem e observar os usos e apropriações que fazem dos
elementos à sua volta – e as inovações que criam.
Seguir Jessica Jones por seus treze episódios, e observar atentamente o início de sua jornada,
possibilitou encontrar uma “mulher diferente” em posição de destaque: o de anti-heroína e
protagonista, em um dos mais antigos e populares serviços de streaming.
Foi possível, também, perceber como personagens femininas que não performam segundo
as normas tradicionais são construídas. Nessa construção podem ser percebidos dois movimentos: o
afastamento de marcas historicamente femininas e a aproximação de atributos tidos como
masculinos. Essa estratégia aponta a complexa relação dos gêneros, suas expressões e as identidades
dos sujeitos.
Por um lado, é interessante perceber que a identificação mais “natural” de características
como força física e linguagem crua seja a masculina. Nesse sentido, uma feminilidade divergente
pressupõe uma masculinização da mulher. Por outro, essa troca de referências evidencia a fluidez
das formas de viver as identidades. Jessica Jones é mulher, que poderia ser considerada “masculina”,
e ainda assim mulher. A presença de masculinidades em um sujeito não diminui ou afeta sua
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identificação como mulher. As feminilidades são tão amplas e plurais que abarcam até mesmo
masculinidades, e vice-versa. Essa abordagem, por sua vez, indica que a noção de masculinidade e
feminilidade enquanto referências e comportamentos identificados com gêneros específicos é
insuficiente para dar conta de suas apropriações pelos sujeitos.

Those Other Women - Divergent Femininity in the Media

ABSTRACT

Existing, according to their own identities, is a complex choice. Even more, is to translate these
identities into everyday performances and expressions (especially when they are far from normative
models and ideal standards). To achieve this feat, to subscribe according to its meaning, it is
necessary to resort to different sources of references, which strengthen their notions. The subjects
are discursively formed by the institutions they attend, the social relations they develop and the
symbolic content they consume throughout their lives. Thus, it is not possible to talk about identity in
a naturalistic way that presupposes a fixed and definite existence. These questions are the basis of
the reflections proposed by Gender Studies, which serve as a theoretical source for this work. I use
the perspective of deconstruction proposed by this theoretical approach, addressing non-traditional
ways of living femininity. In this article, I discuss the concept of femininity and its different forms of
expression and experience - specifically, the presence of divergent forms of femininity in the media.
These paths are visualized in such products in a character whose characterization and daily
experience are distant from the pre-established models. The research assumes that the availability of
plural forms of existence enriches the reference base that symbolically feeds individuals. The goal is
to investigate how they appear and are placed in media narratives. I take as an object of study the
private detective Jessica Jones, the protagonist of the eponymous series, aired by the streaming
platform Netflix. Jessica Jones is a superpowered woman with superhuman strength and survivor of
an abusive, alcoholic, self-destructive behaviour. The character is followed throughout the first
season of the series, released in 2015. The narratives are studied from Screen Ethnography, a
method that aggregates procedures from traditional Ethnography, Film Analysis, and Discourse
Analysis.

Keywords: Women, Feminities; Gender; Media.
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A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES DE MULHERES NEGRAS: PRÁTICAS DISCURSIVAS SOBRE
PRECONCEITO E RESISTÊNCIA NA CIBERCULTURA

Tuane Pacheco da SILVA157
Flávia Martins dos SANTOS158

RESUMO
Esse artigo tem como temática as práticas discursivas das mulheres negras e as construções de suas
identidades no ambiente digital. As mulheres negras possuem em suas identidades importantes
marcadores sociais como raça, gênero e classe. Tais fatores atuam como classificadores dessas
mulheres, mas acabam por ser muitas vezes também a fonte dos preconceitos que as atingem.
Através de práticas discursivas compartilhadas sobre essa temática, as mulheres negras podem
desenvolver práticas de enfrentamento à essa realidade e podem, a partir daí, construir suas
identidades. Ao se posicionarem e declararem como são suas vivências e o que as impacta enquanto
preconceitos sociais sofridos, elas também estão se construindo e fazendo com que sejam o que são.
Tais discussões, promovidas em ambiente digital possuem a capacidade de agrupar diferentes
mulheres que passam pelas mesmas situações, construindo redes de apoio e discussão. No
referencial teórico deste trabalho foram discutidos principalmente os conceitos de identidade,
mulheres negras, práticas discursivas, feminismo e cibercultura. A metodologia conta com uma
pesquisa de tipo qualitativa, método descritivo e abordagem feminista e socioconstrucionista. A
pesquisa bibliográfica e documental foi utilizada para a discussão teórica do tema. A técnica de
coleta de dados foi a entrevista em profundidade. As informações coletadas foram analisadas por
meio da metodologia das práticas discursivas e produção de sentidos. Foram feitas entrevistas com
duas moderadoras do grupo “Estudos em feminismo negro, pós-colonial e interseccional” do
Facebook. Como resultados principais, percebeu-se na fala das entrevistadas e em seus repertórios
encaixados nas categorias correspondentes, que a construção de identidades de mulheres negras é
feita a partir de suas características físicas, comportamentos, vivências, discursos, e consequências
de suas realidades como é o caso do preconceito, e também através de suas resistências. A pesquisa
demonstrou que esse processo acontece tanto no meio digital quanto no presencial.
Palavras-chave: Identidade; Mulheres negras; Práticas discursivas; Feminismo; Cibercultura.

1 INTRODUÇÃO
Devido aos marcadores de gênero e raça, as mulheres negras acabam por sofrer muitas
vezes duplamente com o preconceito: por serem mulheres e por serem negras. Em um contexto em
que muitos discursos são pautados nos ideais de machismo e racismo essas mulheres constroem
157
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suas identidades a partir de práticas discursivas muitas vezes baseadas na resistência. Para
compreender o constitui uma mulher negra, o que faz com que ela possa ser identificada dessa
maneira, é interessante explicar o que abarca o termo identidade e como pode se dar a construção
desta.
Um mesmo sujeito pode carregar diferentes posições de identidade, por isso, torna-se
complexo compreender o processo de construção identitária. O contexto histórico, cultural, político
e econômico em que o indivíduo se encontra influencia suas percepções sobre a sociedade, bem
como os grupos sociais aos quais o sujeito pertence acabam também por moldar o modo como este
se identifica. A identidade, portanto, nunca está completamente fechada, fixa ou imóvel, pois os
seres vivem em constante processo de mutação, ao longo de suas vidas eles passam por situações
diferentes e convivem com diversas pessoas que influenciam na construção do seu “eu” (HALL,
2006). O conceito de identidade deve ser pensado como uma concepção que está sendo criada, e
nunca finalizada. A identidade é construída pela vivência do sujeito, e não adquirida por esse, ela se
forma ao longo das experiências e de acordo com as fases pelas quais o indivíduo passa. Além de a
identidade não ser fixa, ela é fragmentada, podendo um mesmo sujeito assumir diferentes
identidades.
Existem diversas maneiras de identificação a que um mesmo sujeito pode recorrer.
Considerando o fato de que esse trabalho visa analisar o processo de construção das identidades das
mulheres negras por meio de suas práticas discursivas, vale enfatizar os dois aspectos majoritários
que representam esse grupo social, sendo eles o gênero e a raça.
Supostamente ligado à delicadeza, o gênero feminino é tido geralmente como o do sexo
frágil, e isso resulta em diferenças de tratamento em diversas áreas. Foram negados às mulheres não
somente espaços no mercado de trabalho, mas também na educação e na política.

A

existência

dessa diferenciação é tão forte que surgiram movimentos exigindo a igualdade entre gêneros, devido
ao fato de que muitas vezes o homem é favorecido em certas situações apenas por ser homem. O
movimento voltado para a luta de igualdade de gêneros é denominado feminismo que propõe uma
transformação social voltada para o fim da ordem patriarcal pelo alcance da equidade de direitos
entre os gêneros (BORGES; FIGUEIREDO, 2015).
Essa falta de domínio sobre a própria identidade é evidente também quando são
analisadas as questões raciais. No Brasil, principalmente, o passado escravocrata deixou uma amarga
herança à população negra e seus descentes, com reflexos que são perceptíveis ainda hoje sobre a
vivência dessas pessoas
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Ao serem discutidas a questão da desigualdade de gênero e de raça, pode ser debatida a
questão da intersecionalidade desses conceitos, pois se as mulheres e os negros já sofrem devido às
suas características, a mulher negra torna-se vítima de preconceitos por essas duas classificações,
tanto de gênero quanto de raça. Tanto nas lutas de gênero quanto de raça, muitas vezes a mulher
negra é marginalizada.
No contexto digital,muitas pessoas têm utilizado a internet para se expressarem, ou seja,
para dialogarem com outros e exporem suas opiniões, exercendo também suas identidades nesse
local. Além de ser utilizado para exercer diálogo, o ciberespaço é um ambiente no qual são feitas
produzidas práticas discursivas (LÉVY, 1999). Nesse artigo buscou-se entender, através das
entrevistas em profundidade, como as mulheres negras percebem a resistência em suas práticas
discursivas na internet e fora dela.

2. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES SOBREPOSTAS PELA INTERSECIONALIDADE
As identidades são adquiridas, a partir de vivências, e devido à multiplicidade de contextos e
experiências a que um mesmo indivíduo é submetido, a construção das identidades se altera.

A identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente,
inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas. A
identidade está ligada a sistemas de representação. A identidade tem
estreitas conexões com relações de poder (SILVA, 2000, p. 96-97).

Diferentes marcadores de identidade podem classificar o mesmo sujeito. No caso das
mulheres negras existe a identificação com marcadores de gênero e raça, sendo que um
conceito não apenas complementa o outro de forma a estarem lado a lado, mas se
combinam através de uma intersecção. A mulher negra vive o que é chamado por Crenshaw
(2002a) de intersecionalidade, ou seja, essa união de conceitos que a define com base em
diferentes classificações.
A fim de considerar diferentes marcadores identitários, a intersecionalidade busca
representar todas as realidades que envolvem a construção de identidades já que o termo diz
respeito às categorias de diferenciação a que um mesmo indivíduo pertence. As diferentes
identidades das pessoas devem ser consideradas nem sempre como distantes, mas como
combinantes, entrelaçadas, que acabam por formar uma pessoa através de uma união de
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marcadores

e

representações.

Como

afirma

Crenshaw

(2002a,

p.

10):

“A

intersecionalidadesugere que, na verdade, nem sempre lidamos com grupos distintos de
pessoas e sim com grupos sobrepostos”.
Ao tentar compreender a construção das identidades das mulheres negras deve-se
considerar, portanto, esse conceito de intersecionalidade já que essas mulheres são formadas
por marcadores que se intercruzam.
Em parte, o problema é que pensamos esses movimentos separadamente e
acreditamos que as intervenções devam priorizar uma questão de cada vez.
É difícil demais fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Os líderes
argumentam que isso acontece porque as mobilizações se baseiam nos
interesses das pessoas racialmente dominantes nos movimentos de
mulheres, as brancas. E nas dominantes quanto ao gênero, nos movimentos
contra o racismo, os homens negros (CRENSHAW, 2002a, p.14).

Assim sendo, a mulher negra sofre da falta de visibilidade, tanto na luta a favor da
igualdade de gêneros, ou na luta em busca do fim da discriminação racial, já que a mulher
branca é subordinada, mas ainda é admirada, tida como “para casar”, enquanto a mulher
negra não serve para o matrimônio. Como explica Almeida (2010), na época da escravidão, as
mulheres negras escravas eram utilizadas pelo senhores como ferramentas de acesso ao
estupro, de onde, muitas vezes, surgiram filhos ilegítimos.

Para justificar a exploração masculina branca e o estupro das negras
durante a escravidão, a cultura branca teve que produzir uma iconografia
de corpos de negras que insistia em representá-las como altamente
dotadas de sexo, a perfeita encarnação de um erotismo primitivo e
desenfreado (HOOKS, 1995, p. 6).

Dentre tantas diferenças entre a mulher negra e a mulher branca, essa é mais uma que
complementa esse cenário, ou seja, a diferença no que concerne o mercado afetivo amoroso,
em que uma delas é vista como objeto sexual, e a outra como alguém para se ter uma união
estável, respectivamente.
Em relação à luta do movimento negro, a exclusão da mulher se dá devido ao fato de
serem mulheres, sendo o protagonismo da luta o do homem negro, que tem mais voz. A
mulher negra é, portanto, muitas vezes excluída nas lutas tanto de gênero quanto de raça.

3. A MULHER NEGRA NO BRASIL E AS QUESTÕES DE GÊNERO E RAÇA
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Apesar de o gênero ser uma construção social que dá sentido à diferenciação dos
corpos de homens e mulheres (LOURO, 1999), percebe-se um pensamento de diferenciação
na sociedade brasileira através da segregação, em que temos funções e papéis sociais para
homens, funções e papéis sociais para mulheres, dentre outras diferenciações presentes nos
diferentes âmbitos da vida, e existe uma cultura e ideologia social que ditam o que o homem e
a mulher podem ou não fazer. Por causa desses julgamentos e discriminações ligados aos
comportamentos esperados dos homens e das mulheres que surge o movimente as teorias
feministas, que buscam alcançar a igualdade de gêneros.
Como o que a sociedade espera da mulher é que ela seja o sexo frágil, que seja
delicada, incapaz de se cuidar sozinha, tem-se a ideia de que ela necessita de um ser mais
forte, nesse caso, o homem para tomar decisões sobre sua própria vida. Essa ideia de
submissão da mulher acontece juntamente com uma imposição de poder por parte do
homem, o que resulta em casos, inclusive, de violência física e sexual, já que é tirado da
mulher até mesmo o direito de decidir sobre o próprio corpo.

As mulheres no geral são atingidas pelo pensamento embasado nos estereótipos que
indicam que tais mulheres são frágeis e delicadas. No caso das mulheres negras, os
estereótipos ainda persistem, mas se diferenciam no que diz respeito ao que se espera de
comportamento social das mulheres brancas. Para que isso seja compreendido da melhor
maneira é importante explicitar as origens desses pensamentos estereotipados em relação a
mulher negra através de situações históricas.
No caso das mulheres negras, um papel muito ocupado por elas é o de empregadas
domésticas no Brasil. Isso se dá devido à herança histórica da escravidão, mas também devido
ao fato de que no período pós-abolicionista apesar de estarem livres do regime de escravidão,
para a população negra como um todo, a possibilidade de ascensão foi dificultada já que não
lhe foram garantidos espaços decentes para moradia e nem empregos de qualidade, além de
ocorrer um não cumprimento dos direitos sociais, políticos e civis dessas pessoas. Como
explica Pereira (2011), as mulheres negras deixaram de ser escravas domésticas e passaram a
ser empregadas domésticas.
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A falta de igualdade de gênero faz com que a mulher sofra preconceitos no sentido
de ser subestimada. No entanto, a ideia da mulher frágil está muito mais ligada à mulher
branca. O preconceito sofrido pela mulher branca difere-se muito do preconceito sofrido
pela mulher negra. A mulher negra é tida como forte, brigona, batalhadora.
Para Gonzalez (1984), a mulher negra é representada por três estereótipos diferentes:
a mulata, a doméstica e a mãe preta. A mulata seria a negra de pele mais clara e sedutora,
do corpo belo e que atrai os homens. A doméstica está ligada à prestação de bens e serviços.
Enquanto a mãe preta seria a mulher negra que cria crianças e famílias através de
ensinamentos. Apesar de estarem ligados à momentos históricos específicos, tais
estereótipos ainda sobrevivem com força no imaginário social.
No contexto das lutas feministas, apesar de as mulheres brancas e negras feministas lutarem
por uma causa comum, o feminismo branco difere-se do feminismo negro no sentido de que a
mulher branca busca igualdade de gênero em relação aos direitos do homem, enquanto a mulher
negra busca ainda o reconhecimento de sua existência, seja perante a sociedade, a mídia ou mesmo
em questões políticas, pois a mulher negra não é apenas submissa, como é a branca, mas sim,
invisível. Segundo Carneiro (2003), ainda há no Brasil uma diferença drástica entre mulheres brancas
e negras.

De acordo com Caldwell (2000) é devido a essa diferença entre mulheres brancas e negras
que foi necessário o surgimento do feminismo negro que como explica a autora, visa abarcar
especificamente a questão das mulheres negras, já que tais mulheres possuem uma vivência
diferente da que diz respeito às mulheres brancas. O feminismo no geral acabava por ignorar
algumas questões específicas da realidade das mulheres negras.
Faz-se muito importante para a discussão dessas temáticas, a chegada das mídias sociais. Já
que nesses espaços, além de as pessoas se expressarem, elas acabam por se identificarem enquanto
parte pertencente de certos grupos, o que contribui para a construção de suas identidades.

4 A CIBERCULTURA E OS ESPAÇOS DE INTERAÇÃO

A evolução da tecnologia resultou no surgimento da comunicação virtual. Esse espaço digital
de trocas comunicacionais e de exposição de informações é tido como o ciberespaço, e é através da
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existência desse espaço que se tem a existência da cibercultura que se dá através da maneira de agir
dentro desses ciberespaços, conforme é apontado por Lévy (1999).
A nova dinâmica técnico-social da cibercultura instaura assim, não uma
novidade mas uma radicalidade: uma estrutura midiática ímpar na história
da humanidade onde, pela primeira vez, qualquer indivíduo pode, a priori,
emitir e receber informação em tempo real, sob diversos formatos e
modulações, para qualquer lugar do planeta e alterar, adicionar e colaborar
com pedaços de informação criados por outros (LEMOS, 2006, p. 54).

No ciberespaço existe a possibilidade de disseminação de um conteúdo que foge ao padrão
do que é exposto na mídia tradicional, ou seja, há um espaço nesse local para a existência de mídias
alternativas. Para Peruzzo (2009, p. 2), a comunicação alternativa “pretende ser uma opção
enquanto canal de expressão e de conteúdosinfocomunicativos frente à grande mídia comercial e à
mídia pública de tendência conservadora”. Ou seja, esse tipo de mídia discorre assuntos de uma
perspectiva que não é a mesma da comunicação de massa, mas a partir de uma visão crítica,
esclarecedora e não apenas informativa.
Sendo um espaço existente não apenas para se ter acesso à publicações alheias de forma
passiva, mas uma ferramenta de comunicação, as mídias sociais permitem o diálogo entre seus
usuários que podem se comunicar nesses ambientes.
Através dessas comunicações, surgem diferentes tipos de discurso. Nesse ambiente existem
trocas tanto de discursos de ódio, dotados de preconceito e discriminação, assim como discursos de
resistência a esses mesmos conflitos. Algumas pessoas fazem uso dessas redes para lutar por
pensamentos que defendem uma causa contrária a um pensamento dominante.
Um exemplo de mídia social que permite a publicação de conteúdos, a disseminação de
informações, mas também a construção de relações interpessoais por meio de elementos de
identificação é o Facebook. Para essa pesquisa, foram selecionadas duas moderadoras do grupo
“Estudos em feminismo negro, pós-colonial e interseccional” do Facebook para serem entrevistadas,
com o intuito de entender como a resistência ao machismo e racismo ocorre na internet e fora dela,
a partir da percepção pessoal dessas duas mulheres que buscam ser militantes virtualmente desses
movimentos ao possibilitar discussões sobre esses assuntos a partir do grupo que gerenciam.
Através do compartilhamento de ideias na internet, e nesse grupo, as mulheres negras
tendem a se identificarem umas com as outras, e esse elemento de identificação possibilitado pela
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internet, faz com que a troca de histórias, vivências e experiências permita que essas mulheres
construam suas identidades a partir de seus discursos online.

5 METODOLOGIA

O trabalho desenvolvido visou compreender de que maneira se dá a construção das
identidades das mulheres negras por meio de suas práticas discursivas. Para a compreensão de tal
temática foram realizadas entrevistas com duas mulheres negras que são moderadoras do grupo
“Estudos em feminismo negro, pós-colonial e interseccional” do Facebook. As análises das respostas
dadas foram feitas com base na perspectiva feminista e do construcionismo social, e utilizando-se da
técnica das práticas discursivas e produção de sentidos (Spink, 2013).
O tipo de pesquisa é a qualitativa, e o método descritivo. Enquanto técnicas de pesquisa
utilizou-se pesquisa bibliográfica para a discussão teórica a fim de compreender os conceitos de
identidade, mulher negra, práticas discursivas, feminismo e cibercultura. A técnica de coleta de
dados é a entrevista em profundidade. Os dados foram analisados por meio da técnica das práticas
discursivas e das produções de sentidos de acordo com Spink (2013) a partir das respostas dadas em
entrevistas com duas moderadoras do grupo intitulado “Estudos em feminismo negro, pós-colonial e
interseccional” do Facebook.
As práticas discursivas constituem-se de acordo com Spink; Gimenes (1994), nas diferentes
maneiras em que as pessoas, através dos discursos, ativamente produzem realidades psicológicas e
sociais. Essas práticas discursivas geram repertórios que facilitam a compreensão dos fatos e
realidades vividos.
A partir das entrevistas e dos repertórios gerados foram elaborados dois mapas dialógicos
que de acordo com a mesma autora, são associações de ideias. Após a elaboração dos mapas e
identificação de repertórios interpretativos, foram feitas as análises que se encontram abaixo. Tais
análises foram divididas também em tópicos que surgiram a partir do próprio material analisado.
Temos enquanto tópicos: Mulher negra; Identidade; Preconceito de raça, gênero e classe; Discursos,
tendo como subtópico a parte de Movimentos; e o tópico Internet.

6 MULHER NEGRA
Esse tópico de análise visa mostrar quem são as mulheres entrevistadas e falar sobre as suas
vivências de negritude, feminismo, preconceito e resistência. A primeira entrevistada Tais Alexandre
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Batista159, se apresentou antes do início das perguntas da entrevista serem realizadas e achou
importante destacar o fato de ser carioca, ter nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, ser professora
formada em Magistério primeiramente, e formada pela UERJ em Letras, Português e Francês.
Atualmente ela é estudante de direito e bolsista em uma faculdade particular. Tem 26 anos e
trabalha como professora.
A entrevistada Simone Chmara160é psicóloga formada pela Universidade Católica de Goiás
desde 2010. Destacou que iniciou o mestrado na Universidade Federal de Goiás em 2012, mas não
chegou a concluir devido à mudança de país. Porém no mestrado, a entrevistada chegou a iniciar
seus estudos na área de pesquisa sobre preconceito racial e de gênero contra mulher negra. Ambas
as entrevistadas são mães e são negras.
A entrevistada Tais Baptista é uma das moderadoras do grupo “Estudos em feminismo negro,
pós-colonial e interseccional do Facebook” enquanto que a Simone Chmara é a criadora. Ela criou o
grupo em 2012 com o intuito de trocar material bibliográfico sobre a questão de negritude e
feminismo com outras pessoas a fim de ajuda-la nas pesquisas do mestrado e possui atualmente
mais de 8 000 membros. O grupo possui quatro moderadoras, no entanto, Simone e Tais foram as
únicas que aceitaram participar das entrevistas.
Ambas estão ou já estiveram envolvidas com o ambiente acadêmico. Elas possuem
conhecimento crítico sobre as temáticas de negritude e feminismo por esse contexto, mas não
somente. Em suas declarações pessoais, Tais indica que sempre soube que era negra por ter o tom
de pele escuro, enquanto Simone afirma que a sua negritude foi construída.
Em relação ao contexto de militância, ambas são atualmente ativas pelas redes sociais, no
entanto, foi muito importante o contato que tiveram com esse campo, pois a militância foi
inicialmente, para Tais, como ela mesmo relata, traumatizante, já que conviver com negros tão
empoderados fez ela ter vergonha de algumas atitudes próprias. A entrevistada afirma
“De fato diretamente eu tive contato com o movimento negro na UERJ, no primeiro
ano de UERJ, com o grupo Denegrir. Confesso pra você que me causou um trauma
porque eu fiquei 2 anos afastada da militância por conta deles. Porque você ter
contato com o extremo né. Eu era muito crua na época, muito crua nesses assuntos,
não vou dizer que sou uma mulher muito inteligente, não é isso, mas por mais que
eu tivesse uma base política por conta do meu pai, eu dar de cara com negros tão
empoderados, assim de cara, me causou uma estranheza. Fiquei 2 anos afastada
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assim. Porque eles me assustaram, tinham grupos de leitura e assim, os assuntos
161
eram sempre assim, muito... aquele seu amigo branco... E eu, nossa!”.

Ela ainda relata
“Eu importei cabelo da Índia para fazer Mega Hair, eu usei Mega Hair anos, então
assim, a primeira coisa que me deixou com vergonha foi o meu cabelo. Nossa, tem
os negros de cabelos afro sabe? E com turbante. E eu olhei pro meu cabelo e senti
vergonha. Foi o primeiro choque que eu tive. E nem foi nesse momento que eu
deixei o cabelo afro não, pra você ver o trauma que foi pra mim”.

Apesar de o contexto de Simone ter sido diferente, para ela a militância aconteceu também no
âmbito universitário. Ela relata
“Eu tive contato com a militância negra no mestrado né através de uma amiga
quilombola. E a gente sempre sentava e discutia tudo, e a gente percebeu a
diferença nas demandas porque como eu te disse eu estou no meio do caminho,
não tô nem no... as pessoas me interpretam no meio. Eu estou no, como se diz, no
vácuo racial. As pessoas brancas me toleram, e as negras meio contrariadas, mas
me aceitam né. Eu percebi participando dessas dois, desses dois, desses dois lados
que existe uma demanda completamente diferente”.

Os estudos de ambas fizeram-se, portanto, essenciais para que entendessem a existência e o
funcionamento desses movimentos. Percebe-se também em ambos os casos a influência familiar na
militância delas, já que Tais relata que seu pai sempre fez parte desses movimentos, e Simone chega
a dizer que sua mãe é feminista.

7. IDENTIDADE

Ao discutir sobre a identificação enquanto mulher negra pode-se perceber que as mulheres
negras de pele clara chegam a ter dúvida quanto ao pertencer ou não a esse grupo, pois ser uma
mulher negra é algo que pode ser construído socialmente. Portanto, as características físicas
influenciam na identidade a ser formada. Como afirmou a entrevistada Simone, a respeito da própria
identificação, existe uma negação a princípio de ser negro, por não ser algo positivo. Segundo ela
“*...+ a ideia que a gente constrói sobre a gente inicialmente é de mulata, é aquela questão de
amenizar porque a ideia inicial de negro, é uma ideia que não é uma coisa bonita ou boa de ser
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nomeada né”. Esses contextos mostram que o pensamento social é composto por julgamentos que
se diferenciam de acordo com a cor da pele das pessoas.
A questão da identificação faz-se complicada, o se assumir negra é um desafio, tanto que nas
práticas discursivas das entrevistadas é citado que algumas mulheres ficam com a identidade
adormecida até que algo as faça se empoderarem e se assumirem enquanto mulheres negras. A
existência de identidades adormecidas se dá principalmente com as mulheres que possuem o tom de
pele mais clara, já que a negra de pele escura é forçada a se identificar de tal forma, pois ao longo de
sua vida, ela passa por muitas vivências de preconceito em sua realidade que as fazem se identificar
desde o início. O fenótipo acaba por forçar ou não a mulher negra a identificar-se e assumir-se como
tal desde cedo, de acordo com as entrevistadas. A entrevistada Tais afirma
“Você quando é negra de pele escura, você tem que aprender a viver com
determinadas ações, vão zoar seu cabelo, vão zoar seu nariz, o tempo todo, na
escola, na rua, então você meio que aprende a viver e a conviver com esse racismo
né. Então você tem que criar sua identidade, você tem que criar, você é forçada a
isso. Essas meninas assim de pele mais clara, elas por terem uma blindagem, não
que isso não exista, elas também sofrem esse preconceito de um grau menor então
essa identidade ela vem tardia. Ela tem que entender o que é ser negra, entender o
que é ser parda ou mulata para poder ela escolher ou não vivenciar essa
negritude”.

Percebe-se que o tema das “características físicas” acaba por influenciar a construção da
“identidade” da mulher negra, devido a essas diferenças de tratamento. As meninas de pele mais
clara teriam uma espécie de “blindagem”, como foi afirmado por uma das entrevistadas e exposto
acima, o que pode gerar uma identidade tardia. Isso se dá, pois as mulheres negras de tom de pele
escuro sofrem discriminação e preconceito de forma mais agressiva, o que as faz se identificarem
forçadamente e mais rapidamente. Isso é o chamado colorismo. “O colorismo ou a pigmentocracia é
a discriminação pela cor da pele e é muito comum em países que sofreram a colonização européia e
em países pós-escravocratas. De uma maneira simplificada, o termo quer dizer que, quanto mais
pigmentada uma pessoa, mais exclusão e discriminação essa pessoa irá sofrer”. 162
Outro comportamento a ser levado em consideração é que quando as mulheres decidem se
assumirem enquanto negras elas tendem a fazerem uso de certos marcadores estéticos como o uso
do cabelo natural e sem alisamento, uso de turbantes, dentre outros marcadores. O que mostra que
a “identidade” é uma união das “características físicas” e dos “comportamentos” vivenciados por tais
mulheres, conforme foi exposto pelas entrevistadas.
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No caso do comportamento, são feitas ao longo das entrevistas algumas comparações da
realidade da mulher negra com a mulher não negra. É exposto pelas entrevistadas que a necessidade
da criação e do surgimento do feminismo negro se deu pela diferença nas demandas das lutas.
A luta pela realidade específica da mulher negra é necessária e se dá inclusive na
identificação e no apoio de outras mulheres que ajudam as mulheres negras a se descobrirem. A
entrevistada Tais Baptista inclusive relata que não assumia o cabelo natural, e utilizava ele liso, mas
não foi ao ouvir que o seu cabelo não era bonito que ela resolveu agir com uma mudança de atitude,
mas sim quando ela viu uma outra mulher com o cabelo black e muito bonito que ela quis voltar a
usar o cabelo natural.
Um dos temas escolhidos para representar os repertórios interpretativos criados nas
entrevistas foi o de “consequências” que seriam os efeitos causados pela vivência de discriminação.
Esse é também um dos fatos que complementam os fatores que acabam por formar a identidade da
mulher negra, além das características físicas e dos comportamentos por elas assumidos, as ações da
sociedade como a discriminação e o preconceito, entram como consequência da identidade negra na
vivência e realidade dessas mulheres que faz com que elas sejam quem são.
Algo que também faz parte da identidade da mulher negra é, portanto, a resistência a essas
realidades de preconceito. De acordo com as entrevistadas isso tem ocorrido cada vez mais, ao
assumir o cabelo para entrevistas de emprego, dentre outras situações. A internet é também um
espaço de resistência em que essas mulheres se juntam e se empoderam. Simone opina
“Existem as que vão para o combate, para o embate direto né, que se informa...
que se empoderam, que brigam, que vão realmente, se bobear, elas vão para o
combate físico, se bobear... E tem a questão do debate intelectual que criar uma
página na internet, que criam os blogs, que criam coisa na internet, que divulgam
artigo”.

A representação da mulher negra na mídia e a visão que a sociedade faz dela, ainda é
carregada de estereótipos negativos, o que também acaba por influenciar na formação de suas
identidades. Como afirma Tais, para a sociedade, a mulher negra é escória, vista apenas como
empregada doméstica, e ridicularizada por sua aparência, por seu nariz grande, boca grande, cabelo
crespo. Isso estabelece conexão com as discussões já apresentadas por autores como Gonzalez
(1984) e Araújo (2000). Ou seja, a mulher negra possui suas identidades, físicas e comportamentais,
como mostram as categorias, no entanto, as consequências de como a sociedade vê tais mulheres
mostram que elas estão à parte da sociedade.
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8. PRECONCEITO DE RAÇA, GÊNERO E CLASSE

No referencial teórico desse trabalho a questão da classe não foi diretamente citada, pois
não estava prevista como um marcador de preconceito relevante que acaba por formar as
identidades das mulheres negras, porém, ambas as entrevistadas acabaram tocando nesse ponto de
alguma forma. Devido a questões históricas e econômicas da escravidão e pós-escravidão, há um
estereótipo de pobreza relacionado às mulheres negras. A dificuldade de ascensão social para elas
fez-se difícil mesmo após a finalização desse período. A falta de oportunidades de bons empregos faz
com que a mulher negra viva essa realidade e seja sempre relacionada ao status de baixa condição
financeira.
Outra questão abordada por uma das entrevistadas é o caso do território, já que pelo fato de a
Simone não morar no Brasil, ela traz isso à tona a fim de afirmar que infelizmente, apesar de os
preconceitos serem diferentes nas regiões e países, ele ainda está presente em todas as localidades.
“O teste do pescoço no Brasil funciona aqui. Se você for no shopping você vê que
quem trabalha na faxina, quem trabalha nessas coisas também são pessoas negras
então assim o mundo não é muito diferente não viu? [...] E é muito triste você ver
que a realidade não muda né, independente de onde você está”.

Em relação ao que é exposto por elas enquanto preconceito de raça sofrido pelas mulheres
negras é reforçada a questão do colorismo em que quanto mais escura é a cor da pele dela mais
preconceito ela tende a sofrer. O preconceito tem uma relação direta com a construção da
identidade dessas mulheres que se sentem forçadas a assumirem enquanto negras quando o grau de
discriminação é alto.
Em relação a esse assunto as entrevistadas acabaram por explicitar, muitas vezes, uma
comparação entre as mulheres negras e não negras. Nessa diferenciação é citado o tratamento que
elas sofrem em que tais mulheres são tidas enquanto aptas para trabalhar como empregadas
domésticas, mas não como professoras ou advogadas, devido ao já citado preconceito de classe que
gera a dificuldade de ascensão social.
Tais mulheres sofrem também rejeição e solidão já que não são escolhidas como boas
parceiras no âmbito amoroso apenas para relação sexual. Pacheco (2008) discorre sobre o fato de
que devido ao pensamento que a mulher tida para o matrimônio é a branca, isso acarreta nessa
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solidão da mulher negra que não é escolhida como parceira no mercado afetivo amoroso, o que é
outro tipo de preconceito sofrido por essa mulher.
Como afirmam as entrevistadas, o preconceito com as mulheres negras está muito ligado a
estereótipos em que ela é vista como servente, no trabalho ou no sexo. Essa mulher é
hiperssexualizada, e tida como objeto de desejo para relações carnais, mas não para
relacionamentos duradouros. A mulher negra é escória, excluída e discriminada, mas tida como bela
na época do Carnaval. O preconceito acaba por resultar em um auto-ódio dessa mulher que, ao se
reconhecer negra com a discriminação sofrida, sente vontade de sair dessa situação e passa a alisar o
cabelo, afinar o nariz, dentre outras maneiras de negação da raça que a identifica.
A mídia e a sociedade contribuem nessa resistência da mulher negra com ela mesma. Sempre
representada através de papéis de empregada doméstica, ou de maneira sexual na mídia, e tendo
esse pensamento disseminado socialmente, a publicidade também exclui tais mulheres. As
componentes desse grupo não são consideradas como público consumidor já que, maquiagens para
pessoas de pele negra são difíceis de encontrar no Brasil. Tais relata “Quando eu morei fora do país lá
eu encontrava maquiagem para negro, no Brasil eu não encontrava. Tinha que misturar duas bases
para conseguir fazer uma maquiagem decente, mas pô eu consumo, eu tenho dinheiro para gastar”.
Pelos discursos apresentados por Tais e Simone sobre a vivência pessoal sofrida por delas,
com relação à vivência do preconceito, podemos acreditar que a raça tende a pesar mais do que a
questão de gênero. Em seus relatos, elas falam mais sobre os preconceitos sofrido pela questão da
raça. Ao discorrer sobre a identidade da mulher negra, elas acreditam que a dificuldade dessa
identificação se dá pelo tom da cor da pele, e não chegam a comentar muito sobre gênero nesse
caso em específico, já que as mulheres brancas dotam de certos privilégios não proporcionados às
mulheres negras.

9. DISCURSOS

Discursos também auxiliam na construção das identidades das mulheres negras além dos
repertórios do feminismo negro que também acabam por formar essas mulheres. Esses fatores
contribuem para a construção de identidades dessas mulheres. De acordo com uma das
entrevistadas, ao se declarar negra, a mulher fica com a identidade aflorada. Assim como, ao passar
pelo preconceito racial, e assumir uma postura de luta e enfrentamento, a mulher tende a ficar com
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essa identidade mais exposta. O discurso, além de outros fatores, se mostrou mais um fator
formador de identidades.
Diante da pergunta “Para você, quais são os principais marcadores identitários que
caracterizam essas mulheres negras, no sentido de assim ó, diferenciar as mulheres negras de outras
mulheres que não são negras. O que você acha que é essa diferenciação delas?” a entrevistada Tais
afirmou “Primeiramente o discurso. [...] quando você passa a ser invisível, se você abre a boca pra
falar, vão saber que você ta ali, com essa identidade ali aflorada né”.
Dentro de seus discursos, as entrevistadas acabaram por citar movimentos específicos
ligados as realidades de raça, gênero, classe e território, além de conceitos e teorias. Portanto, o
discurso além de formar essas mulheres, são carregados de concepções que acabam por explicar o
que elas vivenciam.

10. MOVIMENTOS

Os movimentos de luta como são o feminismo, o movimento negro, e o próprio feminismo
negro são construções discursivas e teóricas, mas principalmente práticas, de luta e posicionamento
dessas mulheres negras. As entrevistadas afirmaram ser militantes, principalmente virtualmente,
desses movimentos, ajudando outras mulheres negras a se identificarem, a relatarem seus
problemas e perceberem que elas não são o problema.
As entrevistadas também citaram em seus repertórios movimentos e teorias que acabam por
ter influência na vida das mulheres negras. O feminismo e o movimento negro enquanto lutas
diferentes, apesar de ambos representarem as mulheres negras, torna-se difícil pensar neles de
maneira conjunta. As rixas internas dificultam a união, segundo elas.

11. INTERNET

Falando especificamente do contexto da Cibercultura, uma das categorias dos mapas é
intitulada “Internet” em que foram agrupados os repertórios que diziam respeito à internet e à de
que maneira ela contribui ou proporciona a construção de identidades de mulheres negras. Um dos
fatores contribuintes da internet diz respeito à aproximação. No caso do grupo, por exemplo, as
entrevistadas reconhecem que várias mulheres estão ali unidas pela mesma causa mesmo sem
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estarem próximas fisicamente. A internet contribui na construção de identidades através do
processo de identificação em que através da troca de relatos as pessoas percebem que suas
vivências, os preconceitos sofridos, não ocorreram apenas consigo, mas com outras pessoas
também. Várias mulheres negras têm se apoiado através da internet e não estão mais sozinhas e
desprotegidas. Simone afirma

“A internet ajuda muito em relação a isso, em relação ao compartilhamento de
informação, em relação à identificação, em relação a fortalecer a identidade e de
certa forma também ajudar na luta ao combate à violência de gênero vinculada a
raça que quer queira quer não a gente sofre né”.

O espaço da internet, como elas afirmaram nas entrevistas, auxilia na construção de
identidades através de debates, aproximação e identificação. No caso das temáticas em específico,
foi exposto por elas que a negritude é debatida no contexto da cibercultura e no ciberespaço de
forma a gerar empoderamento. A mudança de comportamento e o assumir de características físicas
naturais de pessoas negras são muito discutidos e incentivados pelo contexto da internet, como é o
caso do próprio grupo do Facebook do qual as entrevistadas são moderadoras. Tais opina: “Acho que
a internet é de extrema importância porque ela dá visibilidade para pessoas que antes não tinham
essa visibilidade e coloca um olhar para cima disso também e isso vai desencadear em diversos
campos. Na publicidade, na comunicação...”.
Em relação aos debates sobre gênero que ocorrem nesse contexto da cibercultura, as
moderadoras afirmaram que a discussão além de ser rasa e superficial, pelo fato de a internet ser um
espaço livre e com uma dinâmica própria, às vezes é contemplada com discursos marcados pela
intolerância e pelo desrespeito. Os discursos em relação a essa temática são baseadas na reprodução
e repetição.
Conforme afirmado anteriormente, as entrevistadas são moderadoras do grupo “Estudos em
feminismo negro, pós-colonial e interseccional” do Facebook. Nos relatos para a entrevistadora elas
acabaram por expor bastante sobre a dinâmica desse grupo. Essa discussão faz-se importante para
que possa ser analisado como se dão essas discussões e como essas temáticas estão presentes na
internet.
Inicialmente, segundo Simone, sua criadora, esse grupo era um espaço dedicado a ser uma
biblioteca virtual para a troca de referências bibliográficas sobre a temática, mas após algum tempo,
o caráter do grupo mudou e às vezes ele funciona mais como um local de troca em as pessoas
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conversam, compartilham e relatam vivências. Através de um contexto de problematização e da
necessidade de as pessoas se unirem e debaterem sobre esses movimentos, o grupo hoje visa
discutir essas questões. O grupo do Facebook é, portanto, também um local de apoio para essas
mulheres negras que sofrem discriminação.
Segundo elas, os debates no grupo são acalorados e, portanto, é importante que as pessoas
que desejam se tornarem membros estejam iniciadas nos assuntos de feminismo e negritude para
não entrarem cruas. Tais explica
“Eu priorizo as meninas negras, e nem todas as negras eu coloco pra dentro, se eu
vejo uma postagem problemática assim, eu não deixo entrar porque pra mim é
motivo pra briga né. Porque aí elas são muito afloradas. E aí uma menina que tá
um pouco mais crua seria mais interessante entrar em um grupo de feminismo um
pouco mais... em outro antes. Para depois entrar num debate assim tão profundo
sobre temáticas negras ne. Então eu geralmente não coloco pra dentro não”.

O grupo do Facebook faz-se importante para as mulheres que dele fazem parte, pois além de
se ter acesso a uma bibliografia sobre uma temática que diz respeito à vivencia de tais mulheres, o
que acaba por dar um direcionamento para elas, ele serve como um ponto de apoio. Ou seja, com
esse grupo percebe-se como a cibercultura auxilia na formação de identidades já que lá, as membros
conseguem se aproximar e se identificar umas com as outras. Elas acabam por se fortalecerem juntas
mesmo no off line em uma realidade de racismo, pelo machismo, violência de gênero, solidão.
As análises teóricas e das entrevistas permitem afirmar que a internet possui tanto pontos
positivos quanto negativos. Algo positivo é a troca entre os usuários da rede que debatem e relatam
histórias gerando muitas vezes identificação. Negativamente, além da superficialidade dos debates,
pode-se afirmar que o desrespeito e a violência nessas mídias também são frequentes, e muitos
agressores ainda saem impunes por conta do uso de perfis falsos.

12. CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que de acordo com as análises feitas das falas das entrevistadas, tanto
a raça quanto o gênero são características que constroem suas identidades, já que tais identidades
são formadas a partir de características físicas, comportamentais e pela discriminação sofrida.
Percebe-se também que o discurso é um tipo de resistência das mulheres negras, como já foi
citado e exposto nas análises. Não só, mas também nos debates online,algumas vezes de forma rasa,
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outras vezes de maneira esclarecedora. Muito da realidade das mulheres negras mudou por causa da
internet, como afirma Tais, o que modifica até a maneira de consumo dessas pessoas, pois ao dar
visibilidade para esse grupo, começaram a ser vendidos turbantes, maquiagens próprias para a pele
negra, começaram a ser realizadas festas negras, dentre outros movimentos.
Percebe-se que tais mulheres sofrem com esses dois tipos de discriminação ao serem
julgadas pela cor da sua pele e pelo seu gênero, e que os preconceitos de raça e de gênero por qual
elas passam em seus cotidianos e a maneira como elas resistem à eles é o que fazem delas, mulheres
negras.
No caso do objetivo geral que era compreender de que maneira se dá a construção das
identidades das mulheres negras por meio de suas práticas discursivas, pelas falas das entrevistadas
viu-se que a maneira como as mulheres negras se comportam e resistem aos preconceitos através de
suas práticas discursivas ajudam elas a formar suas sbjetividades. Ao sofrerem os preconceitos, suas
identidades são recriadas e reafirmadas.
Percebe-se pelos mapas, portanto, que a construção de identidades de mulheres negras é
feita a partir de suas características físicas, comportamentos, vivências, discursos, consequências de
suas realidades como é o caso do preconceito, e também através de suas resistências, tudo isso
forma o que é ser mulher negra. Muito disso surge e acontece no contexto do ciberespaço, em que
as mulheres se unem e se identificam.
As análises levaram a concluir que as mulheres negras realizam discursos debatedores sobre
temas como machismo e racismo, em que elas se posicionam a respeito, formando suas identidades,
construindo suas individualidades na cibercultura.

THE CONSTRUCTION OF BLACK WOMEN’S IDENTITIES: DISCURSIVE PRACTICES ON PREJUDICE
AND RESISTANCE IN CYBERCULTURE

ABSTRACT

This article has as its theme the discursive practices of black women and the construction of their
identities in the digital environment. Black women have in their identities important social markers
such as race, gender and class. Such factors act as classifiers of these women, but they often also
become the source of the prejudices that affect them. Through shared discursive practices on this
theme, black women can develop practices to fight against this reality and can build their identities
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from there. By positioning themselves and declaring what their experiences are like and what impacts
them such as the social prejudice they suffer, they are also building themselves and that makes them
what they are. Such discussions, promoted in a digital environment, have the ability to group different
women who go through the same situations, building a net pf support and discussion. The theoretical
framework of this work mainly discussed the concepts of identity, black women, discursive practices,
feminism and cyberculture.The methodology was based on a qualitative research, descriptive method
and feminist and socio-constructionist approach. The bibliographic and documentary research was
used for the theoretical discussion of the subject. The data collection technique was the in-depth
interview. The information collected was analyzed through the methodology of discursive practices
and meaning production. Interviews were conducted with two moderators of Facebook's "Studies on
Black, Postcolonial and Intersectional Feminism" group. As main results, it was noticed in the
interviewees' speech and in their repertoires embedded in the corresponding categories that the
construction of black women's identities is made from their physical characteristics, behaviors,
experiences, speeches, and consequences of their realities such as prejudice, and also through its
resistances. Research has shown that this process happens both digitally and in person.

Keywords: Identity; Black woman; Discursive practices; Feminism; Cyberculture.
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TRABALHANDO A VIDA NA CIÊNCIA E NA POLÍTICA

Augusto FlamaryonCecchinBozz163
Suely Henrique Gomes164

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo ressaltar o elo entre a verdade científica e as subjetividades
contemporâneas via um tipo específico de intervenção na ciência. Trata-se de coletivos biossociais de
câncer que operam o treatmentactivism. Na esteira do conceito de biopolítica e do método
genealógico presente nos trabalhos de Foucault, essas intervenções feitas por coletivos de pacientes
fornecem excelentes exemplos para investigar o mutável elo entre ciência e política, entre saber,
poder e si mesmo. Acreditamos que o treatmentactivism, operando ao lado das técnicas de
capacitação e gestão dos riscos, “fabrica” sujeitos ativos e, sobretudo, territórios de interação entre
pacientes, médicos, cientistas e governantes.
Palavras-chave: Ativismo; Treatmentactivism; Biopolítica; Ciência; Política.

1 INTRODUÇÃO
Michel Foucault (2010a,b,c, 2007, 1999) escreveu que, a partir do século XVIII, uma
série de tecnologias de saber-poder se desenvolveu e tomou o corpo e a vida como objetos. A
entrada do biológico na política, via mecanismos de poder que o controlava e o repartia de modo
ótimo, Foucault chamou de biopoder. Segundo ele, tal mecânica produziu fissuras no regime
discursivo das ciências do homem, possibilitando, ao mesmo tempo, tomar a vida, o corpo e suas
funções como objeto de saber e alvo das diversas governamentalidades (FOUCAULT, 2010b,c).
Também foi desde o século XVIII que o problema do homem veio a se instalar na episteme,
possibilitando a existência das diversas ciências humanas. Essas e outras afirmações do autor não
podem ser interpretadas como sequências históricas lineares, lógicas e inevitáveis. São dois
elementos – a vida e o homem – imanentes à mecânica de saber-poder, cujo objetivo é a majoração
das forças (FOUCAULT, 2010a). Portanto, o modo como nos reconhecemos como seres humanos que
possuem corpo, função e saúde, e o modo como a vida entra nas relações de poder estão
diretamente ligados ao biopoder. Segundo ele,
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[...] a razão por que a questão do homem foi colocada em sua
especificidade de ser vivo e em relação aos outros seres vivos – deve ser
buscada no novo modo de relação entre a história e a vida: nesta posição
dupla da vida, que se situa fora da história como suas imediações biológicas
e, ao mesmo tempo, dentro da historicidade humana, infiltradas por suas
técnicas de saber e poder. Não é necessário insistir, também, sobre a
proliferação das tecnologias políticas que, a partir de então, vão investir
sobre o corpo, a saúde, as maneiras de se alimentar e de morar, as
condições de vida, todo o espaço da existência (FOUCAULT, 2010a, p. 156).

Não foi à toa que, durante o século XIX, a população e as instituições foram cientificamente
politizadas, levando em consideração a ciência enquanto saber “verdadeiro” sobre a vida humana.
Toda uma diversidade de discursos e de práticas de controle foi posta pelos Estados liberais:
regulação da natalidade, da mortalidade e das doenças; distribuição demográfica e produção
agrícola; disposição dos bairros, dos rios, dos esgotos, dos lixos e dos mortos; domínio do tempo, do
espaço e da circulação dos corpos. Além disso, até o próprio Estado foi racionalizado
(cientificamente) por diversos saberes (FOUCAULT, 2010c, 2007, 1999).
Com essa definição de biopoder – mais como perspectiva do que como enquadramento –,
cabe investigar uma forma de intervenção na prática científica que, em partes, tem tencionado a
relação ciência–sociedade. Trata-se do treatmentactivism acionado por pacientes com câncer. Essas
intervenções feitas por coletivos de pacientes fornecem excelentes exemplos para investigar a
biopolítica contemporânea e, portanto, o elo frágil e mutável entre ciência e política (RABINOW,
ROSE, 2006; RABINOW, 2010; ROSE, 2013), entre formas de veridicção, tipos de normatização e
modos de ser sujeito atualmente (FOUCAULT, 2010d; LATOUR, 2012).
Este texto não se limita ao recorte do objeto pela extensão geográfica (coletivos locais ou
transnacionais) ou pela cronologia investigada (coletivos dos anos de 1980, 1990 ou 2000).
Passaremos, num voo rasante, pelo treatmentactivism e pela “política do enunciado científico”
(FOUCAULT, 2007), uma vez que esses são tomados apenas como exemplos para se chegar ao nosso
objetivo geral que é apontar controvérsias e suscitar questionamentos em torno das seguintes
questões: quais as relações entre saber e poder colocam em cena um tipo de sujeito/paciente ativo
na produção científica? Em certo sentido, se tratando de uma pesquisa genealógica, o recorte é dado
pela emergência da “função dominante” (FOUCAULT, 2007) dos novos dispositivos.
A primeira parte deste texto argumenta que as estratégias de intervenção no corpo social
(política) precisam de discursos de verdade que prescrevam coordenadas de ação. Do mesmo modo,
a produção do “verdadeiro” (FOUCAULT, 2014) necessita de estratégias de intervenção que
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constituam um objeto a conhecer. Trata-se do que Foucault (FOUCAULT, 2010a,b,c, 2007) chamou de
saber-poder. Tendo em vista que a ciência é um dos regimes de produção da verdade (ao lado da
filosofia, da moral etc.), seu regime está intimamente ligado às condições históricas e políticas que
oferecem, ao seu modo, domínios a conhecer.
A segunda parte pontua algumas das zonas que, na atualidade, suscitam controvérsias e
problematizações na ciência e na política. Sendo esse nosso problema central, tomamos como
objeto de estudo, para atingir nossos objetivos, os coletivos biossociais e suas intervenções
chamadas de treatmentactivism.

2 O GOVERNO DOS VIVOS
A noção de poder, como relações de força, não pode ser confundida com “o” poder no sentido
sociológico comumente dado (FOUCAULT, 2010c, 2007). Na mesma linha, Latour (2012) argumenta que
o poder é o resultado de ações e nunca a fonte originária, a instância primeira. Dessa forma, seguindo
tais pistas, o poder deve ser interrogado em termos de existência e descrito em sua emergência. Assim,
quando Foucault (2010a) mencionou o biopoder, ele tentava anunciar uma nova função de gerir e
controlar a vida partindo de focos “locais” de poder (DELEUZE, 2005).
Em um nível mais geral, no âmbito das estratégias globais, a função que tomava – e ainda toma
– a vida da população como objeto foi nomeada como biopolítica. A administração, a estatística e a
probabilidade são técnicas de controlar uma multiplicidade numerosa no domínio da política
(FOUCAULT, 2007). Segundo Foucault,
*...+ deveríamos falar em “bio-política” para designar o que faz com que a vida e seus
mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente de
transformação da vida humana; [...] o que se poderia chamar de “limiar da modernidade biológica” de
uma sociedade se situa no momento em que a espécie entra como algo em jogo em suas próprias
estratégias políticas (FOUCAULT, 2010a, p. 156).
Esse poder-saber que opera na vida instala uma relação específica entre ciência e política.
Certamente, a ciência como um discurso de “verdade” fornece conhecimento sobre o caráter vital do
ser humano. Através de sua rationale, as formas de regular e majorar a vida se tornaram possíveis e
aplicáveis. No entanto, a política como um campo de governamentalidade forneceu meios de agir e
intervir sobre a existência coletiva. O cruzamento entre ciência e política não se deu sem que ambos
sofressem transformações provenientes dos novos dispositivos de saber-poder da modernidade
(FOUCAULT, 2010b,c).
413

Nos rastros de Rabinow e Rose (2006):
Sugerimos que o conceito de biopoder procura individualizar estratégias e
configurações que combinam [...] dimensões ou planos: uma forma de
discurso de verdade sobre os seres vivos; um conjunto de autoridades
consideradas competentes para falar aquela verdade; estratégias de
intervenção sobre a existência coletiva em nome da vida e da morte; e
modos de subjetivação, nos quais os indivíduos podem ser levados a atuar
sobre si próprios, sob certas formas de autoridade, em relação a estes
discursos de verdade, por meio de práticas do self, em nome da vida ou da
saúde individual ou coletiva (RABINOW, ROSE, 2006, p. 37).

Assim, seguindo o interessantíssimo filão dos conceitos de biopolítica e biopoder deixados
pelos autores, pode-se tomar, a priori, um argumento sobre a relação entre ciência e política. Ao
contrário do que os próprios modernos afirmavam sobre si, nem a ciência nem a política se constituíam
em unidades transcendentais e puras, muito menos em campos ou domínios estáveis (LATOUR, 1994).
Embora tal argumento pareça estranho, uma vez que é comum a ideia de que “ciência” corresponde à
objetividade e “política” condiz com subjetividade – e, portanto, estão longe de se intercambiarem e
mesmo coexistirem –, segue-se outra definição, bem mais próxima dos argumentos de Foucault e
Latour, que é a de “regime”.
O termo “regime” tem a particularidade de abarcar o conjunto, disperso, rarefeito e regrado,
das condições de possibilidade da relação entre ciência e política, além de rastrear os tipos de “ciência”
e de “política” que emergem imanentes à relação entre eles. Também ressalta sua própria contingência
histórica, permitindo rastrear a formação e a transformação histórica da ciência e da política. Assim,
partindo das leituras de Deleuze (1995, 2005), pode-se dizer que cada época tem seu regime que reúne
o discurso verdadeiro e o campo estratégico – no caso, o “estrato científico” e as “lutas políticas”.
Deleuze e Foucault não se referem necessariamente à ciência, mas a qualquer discurso de verdade
(formalizado ou não, institucionalizado ou não). Discutimos isso no tópico a seguir.

2.1 Ciência e Saber
A partir do que foi escrito anteriormente, fica claro que a ciência não é um campo isolado que
pode ser demarcado pela égide do laboratório ou da objetividade dada. Em outras palavras, não pode
ser estabelecida pelo espaço: seja entre o sujeito cognoscente e seu objeto, seja entre os dados e os
instrumentais técnicos. A ciência, nessa perspectiva, não pode ser definida pelo critério de
objetividade, para fazer oposição à subjetividade da política, uma vez que tanto o sujeito quanto o
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objeto se definem correlativamente nas práticas (FOUCAULT, 2010b; LATOUR, 1994). Dessa forma, o
conceito de biopolítica coloca em suspenso muitos dos critérios assumidos de saída quando se
analisam a ciência e a política.
Segundo Latour (1994, 2001), a distinção habitual entre esses dois elementos pode ser
elucidada através de uma genealogia da razão. A crença em demasia na razão instituiu uma polaridade
entre o objeto e o sujeito, entre o mundo real e o construído, entre as ciências racionais e as ciências
humanas, entre a natureza e a sociedade.

[...] o destino da Razão e o destino da Política estão associados num único
destino. Atacar a Razão é tornar a moralidade e a paz social impossíveis. Só a
razão nos protege contra a Força: Razão contra guerra civil. O princípio
comum é que precisamos de algo “inumano” *...+ se queremos ser capazes de
lutar contra a “inumanidade”. Resumindo: só a inumanidade irá subjugar a
inumanidade. Só a Ciência, que não é feita pelo homem, irá proteger um
Estado em constante risco de ser feito pela multidão. Sim, a Razão é nossa
muralha [...] contra a perigosa e intemperante multidão (LATOUR, 2001, 248).

Para esse autor, não basta assumir a existência de uma muralha que separa a ciência da
política, uma vez que essa divisão foi instaurada historicamente. É preciso escapar a esse repertório e
observar todos os elos da ciência, sua prática de produção, seus hábitos e coletivos de pesquisadores,
sobretudo seu vínculo direto com a economia e a política. Na trajetória do trabalho de Foucault, o que
ele frequentemente denominou “ciência” pode ser compreendido como um conjunto de discursos que
possuem critérios formais de formulação, níveis precisos de rigor e unidades de observações empírica e
sistemática (FOUCAULT, 2010b; MACHADO, 1981) apoiadas por uma “vontade de verdade”
(FOUCAULT, 2010b, 2014a) que distingue o verdadeiro do falso.
Para comentadores do autor (DREYFUS, RABINOW, 1995), Foucault tentou se desvencilhar da
definição de ciência normal ou paradigmática de Kuhn (2001) muito corrente na História da Ciência
praticada na década de 1960. Esta definição foi forjada na diferença que ele situou entre ciência e
saber (2014b, 2005). Seu foco de investigação não foi tanto os discursos científicos quanto a produção
de discursos sobre a vida e o homem em regiões do saber bem determinadas, estejam elas inscritas em
critérios formais de formulação ou não.
Dessa forma, o conceito de biopolítica não prediz a nenhuma análise da ciência em si, mas
permite analisar a relação complexa entre formas de saber e técnicas de poder ligadas ao “problema da
população” (FOUCAULT, 2010a, 1999). Ainda assim, tal conceito permite repensar as relações entre
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ciência e política como correlações constitutivas das práticas que obedecem a regimes precisos e se
configuram historicamente. Além disso, rompe com a grande divisão entre Razão e Força. Em resumo,
Latour e Foucault analisam a ciência tal como ela é feita, apreendem os acasos das lutas que mudam
sua trajetória e a lançam em outros regimes que não estão fixados a priori. Nessa visada,

o que está em questão é o que rege os enunciados e a forma como estes se
regem entre si para constituir um conjunto de proposições aceitáveis
cientificamente e, consequentemente, susceptíveis de serem verificadas ou
informadas por procedimentos científicos. Em suma, problema do regime, de
política do enunciado científico. Neste nível não se trata de saber qual é o
poder que age do exterior sobre a ciência, mas que efeitos de poder circulam
entre os enunciados científicos; qual é o seu regime interior do poder; como
e por que em certos momentos ele se modifica de forma global? (FOUCAULT,
2007, p.4)

É importante esclarecer que, sendo a ciência apoiada por uma vontade de verdade que
distingue o verdadeiro do falso, essa organização do verdadeiro e do falso no interior da ciência – assim
como em todo o estrato do saber (DELEUZE, 2005) – está em plena relação com o poder, seja porque
instituir uma “realidade analítica” (FOUCAULT, 2010a) pressupõe formas de manipulação e dominação
(exame, interrogatório, classificação, tabulação, taxidermia etc.), seja porque a realidade analítica
instaurada permite investir estrategicamente em um tema, um objeto, um problema etc. Desse modo,
poder e saber estabelecem uma relação e constituem, de forma imanente, objetos a conhecer e a
dominar.
O objetivo deste tópico, portanto, foi esclarecer essa íntima implicação entre esses dois
domínios, embora tenham estatutos distintos. Na atualidade, os coletivos de pacientes configuram-se
como zonas híbridas em que novas tecnologias políticas do indivíduo surgem sustentando discursos de
verdade sobre o caráter vital do ser humano. Assegura-se que os coletivos biossociais, portanto, são
mais um entre tantos outros exemplos dos novos regimes de saber-poder-si (ROSE, 2013).

3 TREATMENT ACTIVISM: UM ENCONTRO ENTRE CIÊNCIA E POLÍTICA
Para observar a história do treatmentactivism e suas mudanças na ciência, lançam-se mãos de
metodologias que possibilitaram traçar uma genealogia desses coletivos de pacientes (FOUCAULT,
2010b, 2010b, 2005), seus agenciamentos (DELEUZE, 2005) e as ligeiras alterações nas associações
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entre política e ciência (LATOUR, 1994, 2001, 2012). Em suma, o recurso metodológico de um modo
geral é descrever a formação de novos regimes de saber-poder.
Em certo sentido, inicialmente se interrogam os coletivos de pacientes em sua formação
histórica; em seguida, observam-se as práticas pelas quais esses indivíduos se reconhecem enquanto
sujeitos de direito à saúde e às informações científicas sobre a doença; e, por fim, traçam-se suas
relações com a ciência e a política. “São as ‘práticas’ concebidas ao mesmo tempo como modo de agir e
de pensar que dão a chave de inteligibilidade para a constituição correlativa do sujeito e do objeto”
(FOUCAULT, 2010b, p. 238). A discussão proposta inicia-se pelo termo “biossociabilidade”.

3.1 Biossociabilidade
Partindo pelo caminho aberto por Michel Foucault a respeito da Biopolítica, Paul Rabinow
(2006; 2010; 2013) chama de biossociabilidade o agrupamento de “pessoas” segundo critérios de
saúde, doenças, corpo, felicidade etc. Em certo sentido, é um tipo de vínculo entre indivíduos que se
estabelece a partir de uma preocupação com o próprio caráter vital; uma cidadania que se dá em
termos de direito à saúde e à cura. Rose8 argumenta que as biossociabilidades são “formadas em torno
de crenças em uma herança de doença comum. Elas são frequentemente autodefinidas como
comunidades ativistas mobilizadas pela esperança de uma cura” (ROSE, 2013, p. 246).
Na relação entre o biopoder e a “constituição de si” (FOUCAULT, 2010b), os indivíduos,
segundo Rose (2013), passaram a narrar a si mesmos como dotados de uma interioridade molecular,
somática e hereditária, pois, a grosso modo, “ao longo da metade do século passado, nós, seres
humanos, tornamo-nos pessoas somáticas, gente que progressivamente chegou a se compreender, a
falar sobre si, a agir sobre si – e sobre o outro – como seres modelados por nossa biologia” (ROSE,
2013, p. 263). “O tempo penetrou nos seres” (JACOB, 1983) assim como a estrutura molecular
“penetrou” nos modos de ser.
Além disso, na genética contemporânea, o indivíduo é “obrigado a engajar-se em
autogerenciamento responsável, a debater e a justificar suas escolhas com outros, a entrar em cálculos
complexos de riscos e benefícios” (ROSE, 2013, p. 139). Em outras palavras, a formação de cidadãos
biológicos, inerente aos dispositivos de comunicação e informação científica, requerem determinado
tipo de relação consigo mesmo. As novas “linguagens biológicas e biomédicas estão começando a
formar cidadãos de novas maneiras nas deliberações, cálculos e estratégias de peritos e de
autoridades” (ROSE, 2013, p. 200; grifo nosso).
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Nos coletivos biossociais estudados pelos autores, os indivíduos se reconhecem como
“criaturas de direitos” e ativas no processo de autogerenciamento da saúde. Pois o “paciente deve
tornar-se habilidoso, prudente e ativo, um aliado do médico, um protoprofissional, e assumir uma
parte da responsabilidade de obter uma melhora” (ROSE, 2013, p. 161). Como o paciente não é um
elemento passivo na prática da cura, a reivindicação de informações e direitos à novos tratamentos
torna-se uma estratégica inerente aos coletivos.
Desta maneira, quando Rabinow (2010, 2006) e Rose (2011, 2013) analisam os coletivos
biossociais no processo de “somatização da doença” – os agrupamentos de indivíduos que partilham a
mesma patologia genética – delineiam a fabricação de um determinado tipo de sujeito. É “a criação do
sujeito que está em jogo” (ROSE, 2013, p. 161; grifo do autor) quando abordamos os coletivos de
pacientes pela ótica da biossociabilidade. Fabricação contingencial e histórica. É desta forma que
olhamos os coletivos de pacientes que travam o treatmentactivism.
A fabricação do sujeito é sempre multifacetada, complexa e heterogênea. Logo, partiremos
pela perspectiva do biopoder e da biossociabilidade para descrever as práticas que constituem, ao
mesmo tempo, o sujeito (paciente e coletivos de pacientes) e o objeto (câncer e corpo). Perspectiva
histórica que também permitem rastrear os modos de ser e estar inerentes ao poder sobre a vida, mas
que não se reduzem a ele.

3.2 Empoderamento e Tecnologia de Si
Com a invenção das salas de bate-papo e os blogs, os coletivos de pacientes começaram a se
organizar na internet e a trocar informações, conselhos e experiências, uma vez que é a principal
ferramenta dos pacientes para procurar conhecimento (HØYBYE, JOHANSEN, TJØRNHØJ-THOMSEN,
2005) e introduzir mudanças radicais na medicina. Os pacientes acompanham, dia a dia, a produção
científica, os tratamentos e as descobertas; recomendam especialistas e remédios; provocam
comoções públicas e passeatas. Em resumo, esses coletivos se engajam na luta pela expansão do
direito à saúde, à vida, ao corpo alegre e normal (SOLOMON, 1992).
As novas tecnologias possibilitaram que as informações sobre o desenvolvimento da ciência
fossem amplamente difundidas. A internet facilitou não somente a formação de uma rede de
indivíduos, mas também a circulação dos dados científicos. Alguns pesquisadores (GIBSON, LEE, CRABB,
2014) acreditam que esse conhecimento adquirido pelos pacientes os capacita em seus tratamentos e
ativismos, o que é chamado de empoderamento (empowerment). Em certos casos, os próprios
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enfermos conhecem mais sobre seus tratamentos do que seus médicos (ANGLINI, 1997; GIBSON, LEE,
CRABB, 2014; SOLOMON, 1992).
A frase “Saber é poder” faria todo sentido (GIBSON, LEE, CRABB, 2014). Empoderamento,
porém, pressupõe uma aquisição do poder, e ele, na ótica genealógica, não pode ser obtido uma vez
que estamos, todos nós, nos “jogos de poder”. A nosso ver, trata-se de uma apropriação do discurso
científico para, por um lado, resistir e “produzir clarões” (DELEUZE, 2005) nas estratégias de governo e
nas políticas do enunciado científico; por outro lado, aborda o próprio mecanismo do dispositivo de
cuidado com a saúde, pois a “capacitação” – tecnologia pedagógica de si que produz um sujeito
autorresponsável – permite a “administração de si mesmo” (FOUCAULT, 2010c) e a introdução de
ativismo para a ampliação dos direitos à saúde.
A biossociabilidade corresponde não somente a sociabilidade em termos de saúde, mas
também estratégias de intervenção sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo através dos
discursos científicos. Para lutar e resistir, foi preciso apreender a linguagem dos médicos, dos cientistas
e dos políticos. O discurso – científico e médico, no caso – é um “bloco tático” que ao mesmo tempo
possibilita as estratégias de governo expondo-o, minando-o, fragilizando-o. Onde há poder há
resistência (FOUCAULT, 2010a).

3.3 TreatmentActivism
A partir de 1970, os pacientes ecoaram suas queixas e suas perplexidades sobre a medicina nos
jornais e em grandiosas campanhas contra hospitais e seguros-saúde (ANGLINI, 1997; LORDE, 1997;
MUKHERJEE, 2011); narraram suas histórias no cinema e nos livros autobiográficos (ANGLINI, 1997;
GIBSON, LEE, CRABB, 2014; KUSHNER, 1975; LORDE, 1997; MUKHERJEE, 2011; SOLOMON, 1992). Esses
pacientes formaram coalizões para pressionar a política de seus países, seja para introduzir Termos de
Consentimento Livre e Esclarecido nos tratamentos, seja para aumentar o recurso público para a
pesquisa científica.
E cada vez que essas coalizões penetravam a fundo na medicina, mais reformas legais e
jurídicas eram feitas, mais controvérsias eram assinaladas na medicina e na ciência. Mukherjee (2011),
em sua biografia do câncer, cita diversos exemplos dessas mudanças provenientes de lutas e
resistências de pacientes, tais como as de Rollin, Metzger, Kushner, Lorde e outras tantas anônimas na
história. E, para nosso espanto, muitas dessas ativistas eram profissionais da saúde:
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Em Massachusetts, Charlotte Turner, enfermeira de 47 anos diagnosticada
com câncer de mama metastático, pressionou ferozmente por seu
transplante, correndo, numa cadeira de rodas, do gabinete de um legislador
para outro, com resmas de artigos médicos nos braços. No fim de 1993, como
resultado dos esforços de Turner, o Legislativo estadual de Massachusetts
promulgou a chamada Lei de Charlotte, tornando obrigatória a cobertura de
transplante para pacientes habilitados dentro do Estado (MUKHERJEE, 2011,
p. 383; grifo nosso).

As pressões dos pacientes não constituem a primeira intervenção na ciência. Outras
transformações sociais também sustentaram mudanças no regime científico. A partir de 1880, as
coalizões, as ligas internacionais, as guerras, a corrida atômica e espacial e os incentivos fiscais para a
indústria farmacêutica – enfim, todas essas instituições em suas tensões (BRASIL, 2007; MUKHERJEE,
2011; TEXEIRA, FONSECA, 2007) – formaram um conjunto de intervenções que organizaram a produção
de saber científico sobre o câncer e os modos de vivenciá-lo no corpo social e individual.
Os coletivos biossociais introduziram mais algumas controvérsias nessa história, afinal mais
uma nova intervenção na ciência tinha sido feita. A partir da segunda metade do século XX, as doenças,
especialmente o câncer de mama e a Aids, viram seus enfermos interrogarem severamente a política, a
ciência e a economia. Esses coletivos invocam dados epidemiológicos e histórias de sofrimento para
reclamar por mais investimentos, por mais informação pública, por mais medicamentos, por mais
abertura nos protocolos experimentais e, sobretudo, por mais atenção.
Por esse motivo, as palavras “pesquisa”, “protocolo”, “tratamento” e “prevenção” foram as
primeiras a receber uma alta dose de contestação nos movimentos chamados TreatmentActivism.
Essas palavras, que são de ordem científica, médica e política, foram deslocadas e ampliadas para
abarcar o direito à saúde reivindicado pelos pacientes:
Eles visam fornecer serviços diretos à mulher com câncer, pressionar por
mais financiamento para a investigação e propor perspectivas radicais sobre
como cientistas (esmagadoramente do sexo masculino), profissionais
médicos e o governo aproximam os conceitos de causa, detecção,
tratamento e cura. Enquanto esses grupos, por vezes, diferem
significativamente sobre as prioridades e estratégias, eles são agitados por
um princípio comum: o câncer é uma questão política (SOLOMON, 1992, p.
158; grifo nosso)

Em certa medida, as lutas e conquistas são inerentes à difusão do conhecimento pela internet e
à mudança no espaço hospitalar, à proliferação de chats, blogs, sites etc. De modo que há
420

condicionamento recíproco entre tecnologias de informação e modos de ser paciente. Alguns
pesquisadores chamam isso, como já foi dito, de empowerment throughknowledge (GIBSON, LEE,
CRABB, 2014) e nós chamamos de Tecnologia de Si.

O “funeral” de Marti Nelson despertou a Genentech *empresa farmacêutica+
para uma nova realidade. A indignação, num crescendo, ameaçava
transformar-se em desastre de relações públicas. A Genentech tinha poucas
opções: incapaz de calar as ativistas, foi obrigada a juntar-se a elas. Até
mesmo Curd admitiu, ainda que de má vontade, que a BCA
*BreastCancerAssociation+ era “um grupo forte e seu ativismo não está mal
orientado” (MUKHERJEE, 2011, p. 495).

Evidentemente, esses reclames não são escutados passivamente. Muitos médicos, políticos e
cientistas contestaram essa ampliação do direito à saúde alegando um enfraquecimento do
conhecimento. Vários artigos e notícias foram publicados em jornais afirmando que adiante se teria
uma ciência pobre (ANGLINI, 1997). Mas nada foi capaz de impedir que esses coletivos de
treatmentactivism entrassem nos laboratórios e participassem de experimentos que ainda nem sequer
tinham passado das fases iniciais. Eles tomavam para si todos os argumentos dos políticos, médicos e
cientistas; empreenderam e esboçaram, de fato, uma resistência.
Até 1970, os médicos diziam que as mulheres tinham um corpo, os cientistas solicitavam
amostras e os governantes pediam prevenção. Mais tarde, o jogo se inverteu completamente. Os
pacientes, “donos” do próprio corpo – “administradores de si mesmo” (FOUCAULT, 2010c) –,
começaram a demandar atuação nos tratamentos; como “donos” de suas amostras, impunham a
inclusão nos experimentos científicos. Cientes de seus riscos, anunciaram que a prevenção só era
possível se o Estado investisse mais recursos e ampliasse a cobertura dos seguros de saúde.
Em resumo, as controvérsias em torno da ciência introduzidas pelos pacientes possibilitaram
uma mudança no regime científico. Apoiados pelos discursos biomédicos e governamentais através da
capacitação – entendido como uma “tecnologia do si”, e não como “empoderamento” –, os ativistas se
inscreveram em experimentos que pudessem ampliar sua vida útil; solicitaram judicialmente a
cobertura de cirurgias ou tratamentos em casos urgentes; registraram associações para participar dos
comitês de bioética e de aprovações de leis, recursos e diretrizes de pesquisas.
Certamente há uma extensão na compreensão do direito à saúde. E isso ocorreu desde os
novos agenciamentos de saber-poder a partir da emergência dessa zona híbrida chamada de “coletivos
biossociais”. O treatmentactivism, apenas uma das linhas de intervenção, que opera ao lado do
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mecanismo de capacitação e gestão dos riscos, “fabrica” sujeitos ativos e, sobretudo, territórios de
interação entre pacientes, médicos, cientistas e governantes.

4 CONCLUSÃO

Fazer “política com a doença” é uma formação nova de subjetivação que não pode ser
desvencilhada das conflitantes relações entre política e ciência, saber e poder. Trata-se, sem
dúvida, de um novo regime em que a ciência não pode ser estudada sem se deparar com a sua
distribuição em regiões sociais que não são tão rigorosas quanto ela.
A biopolítica contemporânea não se limita a canais formalizados, a mecanismos de
poder absolutos (AGAMBEN, 2007). Ela não cessa de introduzir zonas heterogêneas e mistas
em que novas tecnologias política do indivíduo surgem sustentando discursos de verdade
sobre o caráter vital do ser humano. Os coletivos biossociais são mais um entre tantos outros
exemplos desse novo regime de saber-poder.
Atualmente, é difícil sustentar algum limite na prática científica, uma vez que ela se
dispersa até as mais ínfimas ramificações do cotidiano (BRUNO, 2006; PIMENTEL, VAZ, 2010;
SIBILIA, 2002, 2008; VAZ, 1999): nas TVs, nos jornais, na internet, na conversa do dia a dia, na
dieta, no tratamento, no corpo, nas leis, na universidade e tantas outras esferas da vida
cotidiana. A gestão de si numa sociedade do “risco” é paga com uma amplitude da ciência que,
em troca, engendra relações de poder-saber, formas de intervenção social e individual. Vale
dizer, portanto, que a ciência não é mais dos cientistas, a medicina não é mais dos médicos e a
política não é mais dos governantes.
O(s) autor(es) é(são) responsável(is) pela fidedignidade dos dados apresentados.

<WORKING LIFE IN SCIENCE AND POLICY>
ABSTRACT

Abstract: This paper aims to highlight the link between scientific truth and contemporary
subjectivities through a specific type of intervention in science. It’s a case of biosocial cancer
collectives operating treatment activism. In the wake of the concept of biopolitics and
genealogical method present in Foucault's work, these interventions made by collectives of
patients provide excellent examples to investigate the mutable link between science and
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politics, between knowledge, power and self. We believe that the treatment activism,
operating side of capacitation techniques and management to the risks, "manufactures"
active subjects and above all territories of interaction between patients, doctors, scientists
and governments.
Keywords: Activism 1; Treatment activism 2; Biopolitics 3; Science 4; Politics 5.

NOTAS(s) EXPLICATIVA(s)
A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, devendo ser única e
consecutiva para cada artigo.
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MEMÓRIA HOMOSSEXUAL MIDIATIZADA: AS NARRATIVAS DOS CORPOS ABJETOS DE BAIA
BAHIA E RAYMUNDINHO FURACÃO

Weberson Ferreira Dias165
Geovanna de Lourdes Alves Ramos166

RESUMO
Este artigo tem como foco analisar os comentários inseridos pelos usuários quanto à memória
midiatizada dos corpos abjetos que ganham visibilidade no Youtube, a partir dos casos de Baia Bahia
e Raymundinho Furacão, ambos nordestinos e gays. Nesse sentido, temos como aporte teórico
conceitos como “videografias de si”, “midiatização”, “extimidade midiática” e “corpos abjetos”, que
nos auxiliam nos estudos contemporâneos. A base metodológica está calcada na netnografia,
configuração Tripartite e análise das experiências subjetivas. Como se trata de uma proposição de
pesquisa em análise preliminar, este artigo faz um levantamento bibliográfico de questões
importantes na intersecção da comunicação e estudos de gênero e desenvolve uma análise de
comentários em quatro vídeos emblemáticos dos personagens em questão.

Palavras-chave: LGBT; midiatização; corpos abjetos; Youtube.

1 INTRODUÇÃO

Parece-nos cada vez maior o número de homossexuais que se utilizam da internet
para narrar seus casos diversos, especialmente aqueles de caráter passional, e/ou aqueles
em que apresentam seus corpos em clipes e shows performáticos e espetaculares, na
plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube167. Servem-nos como exemplos as
produções audiovisuais Pablo Vittar (SP), Leona Assassina Vingativa (PA), Raymundinho
Furacão (MA) e Baia Bahia (PB). Os dois últimos youtubers são nordestinos, homossexuais
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em Docência do Ensino Superior e MBA em Comunicação Empresarial e Marketing. Atualmente é Assistente em
Administração da Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: webersondias@gmail.com.
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assumidos e atraem o nosso olhar nesta pesquisa, uma vez que a análise das histórias nos
revela uma valiosa interface entre comunicação e estudos de gênero.
Com 45 anos de idade, Abraão de Souza Lima, mais conhecido como Baia Bahia
(Figura 01) é cego, homossexual assumido e natural de Alagoinha (PB). Viveu grande parte
de seus contos narrados em João Pessoa, capital paraibana, onde morou para aprender o
ofício de cabeleireiro. O canal “Ary Regis Lima”, que lhe dá visibilidade, está disponível na
internet desde novembro de 2010 e contabiliza 16,1 mil seguidores e mais de 1 milhão e 770
mil visualizações.

Figura 01: Baia Bahia no episódio “Uma Noite Inusitada”, que inaugura seu canal no Youtube.

Fonte: LIMA, 2010, Youtube

Raimundo da Conceição Barros Sampaio, tem 31 anos e dá vida ao Raymundinho
Furação (Figura 02), homossexual assumido de Arari (MA). Seu canal “Raymundinho Furacão
Oficial”, no ar desde novembro de 2017, tem 75,7 mil inscritos e já contabiliza mais de 7
milhões de visualizações. No ciberespaço, Raymundinho relembra também casos amorosos e
momentos tristes de sua vida no interior maranhense.
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Figura 02: Raymundinho Furacão no vídeo “O marginal roubou meu celular”

Fonte: FURAÇÃO, 2019, Youtube

Para esta análise, tomamos de empréstimo o conceito dos corpos abjetos “cujas
vidas não são consideradas ‘vidas’ e cuja materialidade é entendida como ‘não importante’”
(BUTLER, 2002, p. 161). Se referem àqueles que não merecem atenção da sociedade e/ou
viver, por fugirem de alguma forma das normas já instituídas historicamente. Dessa forma,
por serem valorados e por não serem consideradas vidas legítimas para grande parte da
sociedade, estes corpos são excluídos, humilhados, subestimados e lhes é reservada a
morte. Podemos citar, por exemplo, os corpos femininos, negros, indígenas, afeminados,
gays, travestidos, velhos, gordos e demais minorias.
O que nos interessa em tais vídeos? Analisar como os corpos abjetos dos youtubers
em questão, que embora sejam discriminados e não aceitos por grande parte pela
população de seus municípios, tiveram a ideia de se mostrar, expor seus casos/romances na
internet e tornarem-se (re) conhecidos mundialmente na web168.
É, portanto, este aspecto de midiatização de suas memórias que nos interessa nas
produções de vídeos em questão e nos faz levantar alguns questionamentos: de que forma
essa exposição na internet consegue tornar algo considerado desprezível pela sociedade
como espetacular, capaz de ser assistido por milhares de pessoas instantaneamente e,
assim, gerar resistência? A ‘extimidade’ é uma nova forma de vida, diante da mídia?

168

Nos comentários, os internautas relatam ser de diversas partes do mundo. Mais adiante traremos alguns
desses comentários para citarmos como exemplo.
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É neste interstício que surgem as primeiras ideias desta pesquisa. Queremos refletir
como essa exposição é recebida pelos usuários, quanto aos registros postados e/ou se eles
são apenas vistos como “entretenimento”, tomando como base a interação proporcionada
pelas inúmeras opiniões inseridas pelos internautas abaixo dos vídeos, em forma de
comentários.
Em uma análise preliminar percebeu-se que há comentários homofóbicos e ainda são
comuns aqueles que se valem dos aspectos religiosos que colocam os homossexuais
expostos na rede em condição de corpos abjetos. De outro modo, muitos internautas se
identificam com os casos, as brincadeiras, o linguajar e veem os gays com certa proximidade.
Assim, temos como hipótese que a mídia, aqui com foco na web, dá visibilidade para
estes corpos excluídos de grande parte do convívio social e positivam a imagem dos
homossexuais diante dos múltiplos públicos.
A presente pesquisa justifica-se na necessidade de repensar a forma de filmografias de si
feita pelos homossexuais no que tange ao respeito e visibilidade por meio da demonstração de seus
modos de viver e ver o mundo. A partir dessa memória midiatizada, o grupo em questão poderá
ainda dirimir o preconceito contra sua forma de estar no mundo, levando para além do humor,
esclarecimento às demais esferas populacionais.
A exposição dos homossexuais é, para a sociedade na contemporaneidade, uma forma de
resistência frente à ofensiva contra os direitos dos seres humanos e uma forma de militar na
exigência de respeito junto aos internautas que se manifestam.
Vale lembrar que o tema em questão pode ser considerado também como um corpo abjeto,
na medida em que até o momento não encontramos trabalhos acadêmicos que abordam com o foco
que aqui pretendemos. Nosso entendimento é que uma forma de desmistificar o preconceito com
relação a essa população só é possível a partir da produção de conhecimento acadêmico sobre eles,
para que saiam do ostracismo e das periferias da informação.

2 DESENVOLVIMENTO

Fundamentação Teórica
Na concepção teórica desse artigo, apoiamo-nos em três conceitos-chave: o de
“videografias de si”, apresentado por Bruno Costa (2008), o de “midiatização”, no viés de Fausto
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Neto (2008) e o de “extimidade midiática”, tese defendida por Sibilia (2015), que nos auxiliam no
entendimento do cenário posto e que mescla ciência da comunicação a estudos de gênero.
A história nos mostra que nas sociedades ocidentais dos séculos XIX e XX, a intimidade do
espaço doméstico-privado teve seu apogeu. No século XXI, as tecnologias digitais da informação e
comunicação contribuíram para as transformações das relações/interações modernas (com o outro e
com o mundo), reconfigurando as subjetividades modernas envolvidas. As sociedades ocidentais do
presente século se importam menos com a velha intimidade e há um movimento de exposição ao
olhar alheio, uma crescente publicização do privado, ao que Paula Sibilia chamou de “extimidade
midiática”.
Hoje o espaço doméstico costuma extrapolar as barreiras que o
resguardavam para subir aos palcos midiáticos e artísticos com o objetivo
de ser manter no âmbito público. Assim, dos modos mais diversos e por
toda parte, com diferentes graus de eficácia estética e política, vemos como
a esfera íntima se converte numa sorte de espetáculo éxtimo. Um teatro,
ou mais geralmente uma janela em forma de tela eletrônica, onde cada um
tenta se exibir da melhor maneira possível, de frente e perfil – ou seja lá
como for – para montar a performance do que se é. Em muitos casos, esse
esforço por projetar o show da própria personalidade na maior quantidade
de vitrines persegue uma meta que tem se tornado inquestionável, embora
até pouco tempo atrás teria sido considerada um tabu de mau-gosto: a de
se auto-promover conquistando um bom número de “seguidores”,
visualizações, comentários, cliques no botão “curtir” e outros sinais de
sucesso inspirados na lógica do espetáculo e do mercado (SIBILIA, 2015, p.
137).

Sibilia (2008, p. 23) assegura que há constantes “construções de si orientadas para o olhar
alheio ou ‘exteriorizadas’”, cujos usos de ferramentas como o Youtube balizam outras formas de ser
e estar no mundo. “São incontáveis, e muito variadas, as estratégias individuais e coletivas que
sempre desafiam as tendências hegemônicas de construção de si” (SIBILIA, 2008, p. 26).
Quem também se debruçou sobre este mesmo fenômeno foi Bruno Costa (2008). Ele o
caracterizou como “videografias de si”, que se constituem como
(...) Produtos de indivíduos inseridos em uma nova configuração social em
que a mídia deixou de ser um ente distante para se transformar em um
ambiente familiar. Ser, agora, é ser por e através da mídia, um viver a partir
de influência da mídia, um novo ethos. Este ethos é um novo espaço da
sociedade contemporânea invadida pela imagem, em que o regime de
visibilidade atingiu novos patamares. A manifestação dessa nova relação
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entre os sujeitos e as imagens é materializada em novas formas de relatos
autobiográficos, como nos vídeos do Youtube (COSTA, 2008, p. 03).

As “novas” práticas autobiográficas contemporâneas de videografias são apresentadas por
Costa (2009) como vídeos em que os indivíduos relatam experiências do seu cotidiano, expressam
suas opiniões sobre diversos assuntos, apresentam argumentos a favor de sua posição
e,consequentemente, submetem sua vida particular à intromissão e julgamento da sociedade.
Por assim ser, se dissolve a noção de intimidade no século atual, a partir da chegada dos
dispositivos eletrônicos (computadores com internet, câmeras de vídeo, webcams, celulares
multifuncionais, dentre outros) que, por sua vez, permitem a conexão móvel, ininterrupta e
interativa com seus públicos. Interconectadas, suas telas se transformaram “em uma janela sempre
aberta e ‘ligada’ a dezenas de pessoas ao mesmo tempo” (SIBILIA, 2008, p. 11). A expressão máxima
dessa “janela de comunicação”, para Costa (2008), é a câmera em funcionamento, que traz consigo o
encanto da proximidade, já que quanto mais as imagens são esteticamente precárias (caseiras), mais
geram no expectador uma impressão que aparentam ser verdadeiras e familiares (COSTA, 2008). As
produções são amadoras no sentido de que não contam com aparatos tecnológicos de ponta e não
envolvem recursos profissionais. A edição é feita em computadores de mesa comuns e são
distribuídos via Youtube a seus seguidores ou “fãs”.
Nessa ambiência, os modos de ser e estar no mundo são potencialmente modificados, a
partir de novas experimentações midiáticas no contexto da cibercultura, que diluem cada vez mais as
fronteiras entre o público e privado/íntimo. Essa noção de subjetividade, alerta a autora, é mutável e
se reconfigura a partir das transformações históricas ocasionadas pelas novas formas de vida em
sociedade.
O mais significativo dessa mutação é que as novas subjetividades não se
constroem a partir de um cerne considerado interior e profundo, oculto e
impalpável, mas elas se realizam no campo visível. Performam suas
existências na visibilidade. São modos de ser e estar no mundo capazes de
exibir o que são na superfície da pele ou das telas, com a valiosa ajuda dos
novos recursos audiovisuais e interativos (SIBILIA, 2015, p. 144).

Numa relação indivíduo-mídia, criam-se novos espaços concomitantemente íntimos e
públicos, e os registros autobiográficos revelam, segundo Costa (2009), rastros de um novo ethos de
contemporaneidade, onde o midiático penetra no cotidiano e, como consequência, insere-se
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também na escrita de si. Estas formulações midiáticas são incluídas em forma de vídeo em uma
plataforma híbrida, o site Youtube, quando os indivíduos expõem relatos íntimos na esfera pública.
Sibilia acredita que todas estas técnicas modernas estimulam de forma crescente a
“espetacularização de si” ou “show do eu”, um espécie de performatividade diante das câmeras que
abre as portas da intimidade e expõe o que ocorre entre as paredes do lar, uma “redefinição da
antiga intimidade na reluzente extimidade, [...] um deslocamento do eixo em torno do qual se
organiza o que somos. Trata-se de um movimento de ‘dentro’ para ‘fora’, da interioridade oculta
para o comportamento visível” (SIBILIA, 2015, p. 140).
Nas palavras de Sibilia (2015, p. 141), “a definição de quem é cada um, parece emergir,
cada vez mais, do que se vê”. O foco não é simplesmente na imagem de si que cada sujeito consegue
projetar, mas especialmente na performance da própria vida. Em Costa (2008), o “interator”,
terminologia que abrange a totalidade da relação participativa, é também capaz de construir seus
próprios produtos midiáticos com a estrutura e linguagem, ambas essencialmente midiáticas.
No ciberespaço se manifesta uma nova relação de indivíduos com imagens. Os vídeos
passam a se materializar em forma de relato autobiográfico, e assim, a mídia deixa de ser um mero
objeto e “invade o cotidiano por meio de um processo de midiatização”, ao passo que os indivíduos
também são seres midiáticos, quando “alimentam o seu próprio eu (self) com materiais simbólicos
mediados” e vão “tecendo uma narrativa coerente da própria identidade”, resume Costa (2008, p. 6).
Seguindo as convenções estéticas da sociedade do espetáculo, os usuários de internet se
apropriam do Youtube, que se torna uma vitrine midiática destinada a canalizar demandas da
sociedade moderna. Quem sobe ao palco da alta exposição, diz Sibilia (2015, p. 141), pretende “atrair
o maior número de olhares possíveis” na mídia, espaço que denominou de “territórios de
experimentação”.
É nessa ambiência digital proporcionada pelo Youtube, que se desenvolvem novas
subjetividades, agora exteriorizadas, que se constroem no campo do visível e, assim, performam sua
existência em visibilidade. Nessa busca em atrair o olhar do outro, o próprio corpo torna-se cenário
prioritário. Os gestos, a roupa, o aspecto físico, o estilo visual de cada um fazem parte de um jogo
que incita

(...) Uma constante estilização de si mesmo como um personagem visível e
atraente: uma montagem inspirada nos moldes midiáticos, que seja capaz
de conquistar uma audiência disposta a aplaudir e “curtir” o que somos,
porque se trata de alguém que precisa se exibir para confirmar que existe e
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que é digno de atenção. Daí a proliferação de ferramentas disponíveis para
consumar essa ambição tão tenaz hoje em dia: a pressão para modelar a
própria subjetividade no campo do visível. Criam-se, assim, modos de ser e
estar no mundo tão desprovidos das velhas crenças na interioridade
individual, como de boa parte dos valores antes associados à noção de
intimidade (SIBILIA, 2015, p. 145).

Com o intuito de atrair o olhar alheio, nos moldes da lógica espetacular e das relações
sociais mediadas por imagens, nos tornamos senhores de nossa própria subjetividade. Uma espécie
de fabricação virtual de si mesmo. Este sentido, Sibilia (2008, p. 10), aponta que estamos
transformando a era da informação. Há uma explosão de criatividade, produtividade e inovação;
assim como uma extraordinária “democratização” dos canais midiáticos, que trouxeram consigo
“formas inovadoras de ser e estar no mundo”.
Para Costa (2008), seguindo a linha de Sibilia (2015), as videografias são também modos de
representação dos indivíduos contemporâneos, uma forma de ser e estar no mundo. Diante do
cenário, ele afirma fazerem-se necessárias análises sobre as videografias de si no Youtube, para que
possamos entender como as subjetividades são expressas e construídas nas práticas autobiográficas,
predominantemente literária e que foram ressignificadas pelos recursos audiovisuais/fílmicos.
Nesta investigação, nos interessam especialmente o que Sibilia denominou de “diários
íntimos”, que são publicizados na web e onde
Os usuários da internet contam suas peripécias cotidianas usando tanto
palavras escritas como fotografias e vídeos. Trata-se dos famosos weblogs,
fotologs e videologs, uma série de novos termos de uso internacional cuja
origem etimológica remete aos diários de bordo mantidos pelos navegantes
de outrora. É enorme a variedade dos estilos e assuntos tratados nos blogs
de hoje em dia, embora seja maioria os que seguem o modelo
‘confessional’ do diário íntimo. Ou melhor: do diário éxtimo, de acordo com
o trocadilho que procura dar conta dos paradoxos dessa novidade, que
consiste em expor a própria intimidade nas vitrines globais da rede (SIBILIA,
2008, p. 13).

O Youtube é uma dessas vitrines que potencializa as vozes dos internautas. Nesse lugar,
permite-se a exibição e troca de vídeos caseiros, bem como a exposição de pequenos filmes
gratuitamente. Conforme observou Sibilia (2008), os usuários deixaram de ser apenas protagonistas,
tornam-se produtores de conteúdo e amplificam sua atuação como co-desenvolvedores. Além disso,
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o Youtube partilha com os autores suas receitas publicitárias (valores em dinheiro), alcançadas com a
exibição de vídeos no site.
Em nosso estudo específico, queremos enfocar no que Sibilia (2008, p. 14) descreveu como
“versões apenas renovadas daqueles cadernos de capa dura *diários íntimos+, rabiscados à luz
trêmula das candeias para registrar todas as confissões e segredos de uma vida”. Interessante
entender de que modo essas transformações históricas afetam os processos pelos quais alguém se
torna o que é.
Costa (2008) segue na mesma direção ao observar que uma das características desse novo
tipo de autobiografia é seu viés confessional na internet, cuja exposição perante uma platéia sem
rosto irá lhe julgar e ocasionalmente punir através de comentários, protestos e até campanhas
difamatórias. Nessa linha, as confissões não são de culpa, mas de defesa de suas posições
argumentativas. O cenário ideal para a manutenção desse processo são três entidades: a câmera, a
audiência e o personagem de si mesmo. Deste modo,
As videografias de si disponíveis no Youtube são uma das muitas das
expressões do novo regime da visibilidade total, da imagem nada parece
escapar. Eles são uma expressão cultural em acordo tácito com a
supremacia da imagem e a constante exposição imagética dos indivíduos. A
mídia e seus produtos (...) pertencem ao cotidiano (COSTA, 2008, p. 10).

Nesse “show do eu”, os autores dialogam entre si sobre a subjetividade. Para ambos, a rede
mundial de computadores, tem dado à luz, a um amplo leque de práticas que poderíamos denominar
‘confessionais’. Estes usuários, de todo o planeta,
(...) Têm se apropriado das diversas ferramentas disponíveis on-line, que
não cessam de surgir e se expandir, e as utilizam para expor publicamente a
sua intimidade. Gerou-se assim, um verdadeiro festival de “vidas privadas”,
que se oferecem despudoradamente aos olhares do mundo inteiro. As
confissões diárias de você, eu e todos nós estão aí, em palavras e imagens,
à disposição de quem quiser bisbilhotá-las; basta um clique do mouse. E, de
fato, tanto você como eu e todos nós costumamos dar esse clique (SIBILIA,
2008, p. 27).

Sibilia (2015) se refere a uma subjetividade que se “alimenta” do gosto pelo privado, agora
publicizado via espaços da Web 2.0, também em decorrência de um processo global, denominado de
midiatização. Embora existam vários entendimentos teóricos, nos propomos fazer esta análise à luz
da midiatização com base nos apontamentos de Fausto Neto (2008), quem oferece uma explicação
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que nos parece mais didática. Segundo ele, o termo “midiatização” refere-se ao resultado “da
evolução de processos midiáticos (...) que chamam atenção para os modos de estruturação e
funcionamento dos meios nas dinâmicas sociais e simbólicas” (FAUSTO NETO, 2008, p. 94). No
processo comunicativo, as mídias perdem o “lugar de auxiliaridade” e se constituem como “uma
referência engendradora no modo de ser da própria sociedade, e nos processos e interação entre as
instituições e atores sociais” (FAUSTO NETO, 2008, p. 90-93).

Para o autor, os meios de comunicação não apenas constroem, como também
fazem circular sentidos, são responsáveis por configurar uma ambiência e redefinir nossa
experiência com a mídia. “Trata-se de uma mudança no próprio ‘entorno comunicativo’ na
medida em que a cultura, lógicas e operações de mídias se disseminam por todas as práticas
sociais, ainda que de modos específicos”, conforme Fausto Neto (2012, p. 300).
A experiência da audiência diante das produções fílmicas pode ser marcada por
ações e reações emocionais, que, para fins dessa pesquisa, significam absorver (ver as
narrativas de forma positivadas) ou repelir (desaprovar tais casos narrados ou a postura do
youtuber). Podemos assim, inferir que o Youtube é um dispositivo de visibilidade, na medida
em que espetaculariza a vida cotidiana.
De outro modo, na concepção dos estudos de gênero, frutos de debates há vários
anos, consideremos os apontamentos de Judith Butler (2002, p. 161), que sinalizam “corpos
abjetos” como “vidas *que+ não são consideradas ‘vidas’ e cuja materialidade é entendida
como ‘não importante’”. Os corpos abjetos são aqueles não-hegemônicos, que fogem ao
padrão considerado “normal”, que de alguma forma ‘fere’ a sanidade social e, por isso, lhes
resta a marginalização.
Os corpos abjetos eram objetos de estudo, antes mesmo da denominação aqui
proposta. Este conceito, transversal a este artigo, foi proposto inicialmente por Julia
Kristeva (1982), ao definir abjeção como os excessos do corpo, que devem ser expelidos e
descartados: fezes, urina, vômitos, lágrima e outros. Embora estivesse calcada na dimensão
biológica do conhecimento, a idéia se desdobrou no conceito dos corpos desviantes, que
Butler (2002) caracteriza como o corpo que foge de alguma forma das normas instituídas
historicamente, a heteronormatividade.
Nos últimos anos tais corpos têm sobrevivido a uma série de ataques e nos parece
que paulatinamente, resistem e se empoderam. A visibilidade é uma forma de
empoderamento, à medida que as produções audiovisuais conquistam o público
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consumidor e mais que narrar suas histórias, refletem o empoderamento dos corpos
abjetos frente a um mundo considerado preconceituoso.
Os membros do movimento LGBTQ+ estão inseridos nesse contexto. Em sua
maioria são travestis, transexuais, lésbicas, bissexuais e gays. Neste último caso, em se
tratando de gay masculino, caso seja afeminado sofrem mais estereótipos junto aos
produtos culturais de consumo (novelas, filmes, programa de humor). Esse estereótipo
difundido nos meios massivos, além de provocar repulsa em uma parcela da população,
pode também ser apropriado por uma parcela deste grupo e gera preconceito, podendo
evoluir a sérios e fatais ataques de homofobia.
É, portanto, vislumbrando as temáticas acima, que caminha esta pesquisa, no
sentido de tentar elucidar algumas práticas audiovisuais que podem atrair ou repelir o olhar
do público consumidor do Youtube enquanto ferramenta gratuita de vídeos na internet.
Nosso objetivo principal, portanto, é compreender os sentidos das novas práticas que
consolidam o atual auge da exibição da intimidade nesta sociedade altamente midiatizada, por meio
da análise dos comentários em vídeos de Baia Bahia e Raymundinho Furação no Youtube.

Metodologia
Discutidos os conceitos que movem esta pesquisa, é preciso pensar nas formas de
operacionalizá-lo metodologicamente. Na primeira etapa, faremos a transcrição dos vídeos,
no intuito de observarmos os elementos do conteúdo que são capazes de tornar para os
receptores marcadores de identificação no material audiovisual.
Sibilia (2008) sinaliza uma forma metodológica de dar corpus ao conteúdo teórico da
pesquisa que propomos. Quanto aos registros autobiográficos no Youtube, a autora pontua três
dimensões/perspectiva de análise das experiências subjetivas: a singular, que foca na trajetória de
cada indivíduo como um sujeito único e irrepetível; a universal, oposta à singular, que abrange todas
as características comuns ao gênero humano; e a particular/específica, que é intermediária e intenta
detectar momentos comuns a alguns sujeitos, mas não necessariamente inerentes a todos os seres
humanos.
A partir desta análise contemplamos:
(...) aqueles aspectos da subjetividade que são claramente culturais, frutos
de certas pressões e forças históricas nas quais intervêm vetores políticos,
econômicos e sociais que impulsionam o surgimento de certas formas de
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ser e estar no mundo. E que solicitam intensamente essas configurações
subjetivas, para que suas engrenagens possam operar com maior eficácia.
Esse tipo de análise é o mais adequado neste caso, pois permite examinar
os ‘modos de ser’ que se desenvolvem junto às novas práticas de expressão
e comunicação via internet, a afim de compreender os sentidos desse
curioso fenômeno de exibição da intimidade que hoje nos intriga (SIBILIA,
2008, p. 17).

Em seguida, quantificaremos os comentários incluídos pelos usuários que
assistiram os canais “Ary Régis Lima” e “Raymundinho Furacão Oficial”, que apresentam as
narrativas das memórias da personagem Baia Bahia e Raymundinho Furacão,
respectivamente.
Para a realização desta pesquisa, auxilia-nos também a metodologia proposta por
Muniz Sodré (2007, p. 24), a configuração Tripartite. Por ser a mais “adequada à
comunicação”, tal metodologia propõe três níveis de trabalho ao pesquisador, ao observar
os fenômenos comunicacionais: a) a “descrição” do objeto estudado (etnografia); b) a
“interpretação” das relações e dados em mãos à luz do campo clássico da análise social,
uma “montagem lógica” (etnologia); e c) a “análise comparada”, uma análise crítica, na qual
o pesquisador pode fazer articulações argumentativas possíveis, comparando o objeto de
análise com sistemas diferentes e redescrevendo os grupos humanos.
A escolha deste caminho metodológico se deu por permitir a convocação do saber
das disciplinas clássicas do pensamento social, “sem uma distinção epistemológica precisa
frente ao discurso das outras ciências sociais e humanas”, nos dois primeiros níveis, e pela
possibilidade de uma análise “propriamente comunicacional” (SODRÉ, 2007, p. 24-25).
No que diz respeito ao método de procedimento, recorremos à netnografia 169, uma
metodologia também com foco na comunicação proposta por Fragoso, Recueiro e Amaral
(2011) e própria para pesquisas em ambiências on-line. Nosso interesse, portanto, está nas
apropriações de tecnologias por diferentes grupos de indivíduos, já que a relação se
concretiza entre sujeitos e o campo mediado por computador.

169

A net+etnografia tem suas bases fincadas nos estudos do antropólogo Bronislaw Malinowski (1884-1942),
criador da Etnografia, que tem como objetivo principal observar comportamentos de grupos humanos, a partir
de “trabalhos de campo”.
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No quarto bios170, a netnografia é
Utilizada para demarcar as adaptações do método etnográfico em relação tanto à
coleta e análise de dados, quanto à ética de pesquisa. Relacionado aos estudos de
comunicação com abordagens referentes ao consumo, marketing e aos estudos
das comunidades de fãs (FRAGOSO, RECUEIRO e AMARAL, 2011, p. 197).

É com base neste neologismo criado no final dos anos 90, que nossa pesquisa toma
corpo. O consumo on-line de vídeos pode ser importante não apenas para o monitoramento
de comunidades na rede a fim de se estabelecer hábitos de consumo, mas principalmente,
para que possamos ter “o entendimento das práticas comunicacionais num sentido mais
amplo, e dos aspectos protocolares culturais e comportamentais de cada grupo ou
comunidade a serem observados” (FRAGOSO, RECUEIRO e AMARAL, 2011, p. 176). Assim,
iremos utilizar no ciberespaço, as seguintes técnicas de pesquisa: observação participante,
levantamento de dados, período de observação netnográfica e imersão em campo.
3 CONCLUSÃO
Resultados
Embora seja em caráter preliminar, fizemos neste artigo a seleção e análise de dois
vídeos dos objetos estudados. Detalharemos a narrativa de cada vídeo e analisaremos seis
comentários das pessoas que assistiram às videografias no Youtube.
Quanto ao personagem Baia Bahia selecionamos os vídeos que inauguram o canal
“Ary Regis Lima”, a saber: “Uma noite Inusitada” (6”09’) e “Catupirigo” (10”38’). Ambos
ocorreram em João Pessoa (PB).
Em “Uma noite inusitada”, o primeiro episódio da web série, Baia relata um
episódio que aconteceu com ela após deixar o salão, por volta das 2 horas da madrugada.
Depois do expediente foi lanchar na orla da praia. De repente, chegou Fábio, rapaz
paraibano de família política e abastada. Após ficaram conversando, Fábio pagou a conta e
saíram os dois no carro do rapaz. Durante duas ‘pegações’, Fábio chorava e dizia: “eu não
sou isso!”, ao passo que Baia perguntava: “isso o quê?”. Ambos riam. O primeiro perigo da
noite narrado por Baia aconteceu na beira rio. Fábio desceu do veículo, abriu o porta-malas.
Baia acompanhou. Fábio pegou a arma e deu um tiro pra cima e ambos seguiram no carro.

170

Conceito cunhado por Muniz Sodré (2002) que se refere às relações entre humanos que são mediadas pela
tecnologia. No aspecto metodológico, o método precisa também se adequar ao meio, neste caso, o ambiente
de rede.
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O segundo medo vivenciado por Baia foi quando Fábio a deixou em casa. Quando se
preparava para abrir o portão de casa, Fábio a chama até o carro, ao passo que ela vai em
direção a Fábio. Embora suspeitasse que levaria tiros na mão, Fábio a surpreende e lhe dá
20 laranjas, que foram postas na camisa de Baia. A noitada foi de 2 às 5 horas da
madrugada. “Foram 3 horas de loucura, muito tesão, muita emoção e muito medo... muito
medo”, revela Baia em tom misterioso ao concluir o vídeo.
De 200 comentários, selecionamos seis comentários emblemáticos.
1. “Indo maratonar todos os vídeos depois de ter assistido o vídeo novo. Matar a
saudade” (Júlio Monteiro);
2. “Inimaginável... É lamentável o quanto de homens e mulheres com homofobia
internalizada que não se assumem e vivem de perigrenações [sic] esporádicas e
fantasias internas... Suas histórias são incríveis! (LuAn's Globalizado);
3. “Tem jeito não, não tem que vicie nesses videos do Baia, muito ilário [sic]... é como
se fosse um velho amigo contando aquela velha história interessante” (Kurtlibow);
4. “Me tira da depressão, da tpm!!! Baia, melhor pessoa” (Carolina Braghirolli);
5. “Meu Deeeeeeeus, eu já passei por algo parecido. Só que o cara era um evangélico e
a arma era uma faca” (Nino Santos);
6. “Meu Deus, foi aqui em João Pessoa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Agora quem será esse
Fábio, de uma família importante?kkkkkkkkk” (Daniele Albuquerque)

Mediante os comentários acima, vimos que os internautas têm opiniões das mais
diversas acerca do vídeo e da narrativa de Baia. Interessante pontuar como o episódio
ocorrido com a Baia perpassa sob várias interpretações e colocações pessoais, tais como a
proximidade com fatos acontecidos e relacionados com pessoas ditas ‘comuns’ e à vida
cotidiana.
Em “Catupirigo”, Baia recorda-se de um fato que aconteceu com ele em uma
dessas noitadas na capital paraibana. Na boate, ela e Cézar Carolyne (conhecida como Raica
Diniz, “a musa de Mangabeira”) foram convidadas por dois rapazes para conhecer a casa em
que moravam. Ao adentrar, um dos rapazes fechou o portão. Cézar ficou no primeiro quarto
e Baia foi para a parte mais clara da casa, o banheiro. Minutos depois, entram mais dois
rapazes no banheiro e Baia ouve o que supõe serem tiros disparados em Cézar. Durante
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uma performance, Baia apaga a luz da casa, foge pelo quintal, pula o muro e sai do local
pelo quintal do vizinho. Baia avistou os amigos que estavam com eles na boate, Romero e
Eugênia, ao que lhes falou: “mataram a Cézar!”. De repente, chega Cézar tentando disfarçar
o que acontecera, apesar de estar com o pulso arranhado e o rosto roxo. Baia esclarece que
não foram tiros, mas um pedaço de pau que o rapaz que estava com a Cézar atirou contra a
parede da casa e faziam ecos que se assemelhavam a tiros. Após este episódio, Baia afirma
que ao chegar em sua kitnet cansado, quase abrindo o portão, um flanelinha lhe pergunta:
“você é doméstico?”. Com a afirmativa, Baia o convida para conhecer seu quartinho e
conclui o vídeo: “E ainda ganhei a flanela”.
Dos 339 comentários, selecionamos seis que são importantes para esta análise.
1. “(...) Cara, eu morro com os videos dela. Que gay caricata. E os contos dela eh o
maximo. Ha muito tempo nao assisto historias legais e que me fizesse querer assistir
mais assim como essa. A gay eh de uma naturalidade imensa pra contar os relatos,
alem de passar uma humildade que acho que eh uma das coisas que me atraem
tambem. Parabens pelo video pessoal. Continuem postando mais” (Dionathan
Caetano da Silva);
2. “Meus parabéns *sic+...essa é a vida de nós gays em busca de um corpo gostoso e de
carinho e q as vezes nos deparamos com isso... mas eu odeio perigo kkkkkkkk”
(Paulo Diniz);
3. “Que obra prima!” (Para Tudo - Lorelay Fox);
4. “Esse filtro deixa tudo mais dramático, o tom de voz da Baia faz com que a história
tenha impacto e claro a história mata a gente de rir, misericórdia eu já vi esse vídeo
milhões de vezes socorrr” (Henrique Tenório);
5. “Gritooooooooooooo, ainda bem que a página "PERAMORE" ,divulgou essa rainha
kkkkkkja vi todos os videos.....minha novela kkk” (Wellintom Teles);
6. “Moro em Montréal e o Baia é sucesso aqui no Canadá!! Em todas as festas os
videos dele ficam rolando nos telões... EhMuuuuuuuuito Bom!!” (Pedro Alves
Barbosa Neto).
Nos comentários é visível à representatividade de Baia com os internautas, em
específico, a caricatura, a humildade, o gesto e o corpo, a tonalidade da voz ao narrar os
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fatos. Nota-se a audiência dos vídeos em outros países, e como se dá a
interação/visibilidade de Baia com o seu público.
Do

canal

“Raymundinho

Furacão”

selecionamos

também

dois

vídeos:

“Emocionado, Raymundinho desabafa” (18”43’) e “Me casei em uma noite e separei na
mesma noite” (11”49’), cujo enredo se passa em Arari (MA).
O vídeo que iremos analisar será “Emocionado, Raymundinho desabafa”, onde
narra um dos momentos mais dolorosos e marcantes de sua relação com o pai. Durante o
vídeo, Raymundinho chora várias vezes e justifica que era apenas uma criança de 11 anos de
idade. Tudo começa quando Raymundinho estava chupando limão com sal e, incitado pela
prima mais velha, espremeu uma das bandas do fruto sobre a impinge (micose) nas costas
da prima mais nova (ambas irmãs). A menina caiu ao chão, se debateu e gritou. A prima
mais velha e Raymundinho fugiram da cena. Ouvindo os gritos da jovem, o pai de
Raymundinho correu atrás dele, pegou-o pelo braço e trouxe para casa. No percurso,
Raymundinho suplicava para as pessoas na rua o ajudarem, sem sucesso. Já em casa, o pai o
derrubou ao chão, começou batê-lo com uma corda grossa, pisou no pescoço e segurou as
duas pernas. Uma ex-cunhada, que estava em casa naquela ocasião, que “salvou”
Raymundinho já todo marcado. A mãe e uma das irmãs do personagem, que sempre o
defendiam, não estavam em casa, e quando chegaram da casa de uma tia de Ray, choraram
ao vê-lo naquela situação. Raymundinho, atualmente com 32 anos, conta que, como o pai
está velho, sempre o ajuda comprando medicamentos. “Como minha mãe sempre diz: ‘Tá aí
o filho que tu mais falou, que tu mais odiou. Olha quem tá do teu lado!’”. Ray conta que o
pai já pediu perdão por tudo que fez. “Esse é um pouco da minha história que queria
compartilhar com vocês, *de um+ momento que muito me deixa triste”, finaliza ele no o
vídeo.
Dos 3.675 comentários, selecionamos seis importantes para o estudo em questão.
1. “Meu Deus...cheguei aqui hoje. Chorando tanto contigo, querido. As dores da alma
são as piores” (CleenyDules);
2. “Se vovó pudesse te acolheria num abraço carinhoso e encheria esse rosto lindo de
beijo. Deus te abençoe, Ray” (Rosa Amorim);
3. “Sempre fico rindo contigo, e hoje choramos juntas!” (AnnandhaRo);
4. “Esses velhos de antigamente eram todos assim. O meu pai tbm era um monstro
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comigo, eu fui tão injustiçado, tão humilhado. Entre todos os meus irmãos ele tinha
ódio em mim. más eu perdoei e quando ele mais precisou só eu que tava presente e
eu fiz o que pude por ele. É muito triste isso eu ñ tenho coragem de fazer com meus
filhos o que meu pai fazia comigo” (Claudio Henrrik);
5. “Chorei junto com vc recordei meu [pai] me odiava e falava na minha cara me batia
muito, hoje uso óculos porq ele quase furou meu olho com um cabo de vassoura.
Ficava todo marcado ia pra escola e a professora perguntava o que era e eu mentia.
Odiava muito ele mais graças a Deus minha mãe separou dele e hoje com tanta
oração que pedi a Deus, Deus me libertou. Chorando aqui com vc” (Nilson
Amarante);
6. “E ainda tem pessoas que pensam que ser LGBT é escolha. Com tanto sofrimento e
situações desagradáveis que passamos se fosse escolha ser assim a gente não iria
escolher sabendo que iria passar por tanta coisa. Eu tenho orgulho de ser quem sou.
Masss se fosse escolher seria muito mais fácil não ser. Então quando forem julgar
alguém como nós pense muito bem sobre isso” (K Ribeiro)

Em “Emocionado, Raymundinho desabafa”, os internautas relembram, por meio de
suas memórias, fatos por eles vivenciados em família que aproximam da história de
Raymundinho. É interessante ressaltar a solidariedade expressa, por meio dos comentários.
Dramas e tramas individuais, mas que se inter-relacionam coletivamente e se solidificam na
perspectiva de se ajudarem mutuamente.
No vídeo “Me casei em uma noite e separei na mesma noite”, Raymundinho conta
a história de seu casamento que durou menos de um dia. Depois de namorar onze meses
um “boy” que lhe jurou fidelidade, Raymundinho o convida para morar consigo. O rapaz, do
interior, seguiu para Arari de “mala e cuia”. Numa noite de festa tradicional, foram para a
praça da cidade o rapaz recém-chegado, Ray, a irmã e uma amiga de Ray, sendo, portanto, a
oportunidade de “expor seu relacionamento ao público”, como diz Ray. Quando a banda
subiu no palco, o rapaz bebeu, fumou e deu em cima da irmã e da amiga de Raymundinho.
Ray ficou a festa toda revoltado e mais ainda quando o rapaz ameaçou batê-lo no percurso
de volta pra casa. Quando chegaram em casa, Ray expulsou o namorado e o obrigou a voltar
para o interior na mesma madrugada. O “boy” ainda tentou enviar mensagens, mas Ray o
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bloqueou em todas as redes. “É muito difícil hoje a gente acreditar nas pessoas. Eu botei
uma pessoa achando que ia me proteger, ia era me matar, mana, pelo jeito que eu tava
vendo. Por isso que eu digo pra vocês: nunca confiem em botar qualquer pessoa dentro da
casa de vocês, sair com pessoas que você não conhecem. (...) Não confiem em qualquer
pessoa. Esse vídeo é para vocês refletirem, porque não é conhecer uma pessoa hoje e
amanhã já está se envolvendo, casada e morando”, alerta Raymundinho.
De 875 comentários, selecionamos seis nesse vídeo:
1. “Vc é mais rápida para separar do que o Fabio JR... muito plena.” (Dercia Pereira);
2. “Vc mostrou que tem amor próprio, vcnã*o+ fechou os olhos nesse relacionamento.
Existem muitas mulheres que acreditam quando o cara fala que vai mudar ou que não
fez nada.” (Adriana Vieira da Silva);
3. “Ai amor, princesa empoderada sensata e independente que chama, né? Mas sério,
você se livrou de um tormento na sua vida de todo o tamanho, se tu não tivesse
mostrado que não ia ser abusada e mal tratada por esse nojento, era capaz de ele te
matar mais tarde. Já não basta o preconceito e as dificuldades e ainda vem um FDP
desses te prometendo amor e proteção para logo te ameaçar de porrada. Ainda bem
que correu tudo bem, foi um livramento. Beijo meu amor, permaneça sempre assim :
bondosa, esperta e decidida. Não deixa ninguém pisar não, você é um ser humano
maravilhoso.” (Natacha);
4. “Conheci esse canal ontem e já tô amando kkk é cada história” (Sandro Jose);
5. “Ray vou aí no Maranhão em Arari quero ver você, a mãe do meu esposo ja trabalhou
com você . Adorei a história, e você ta certinho nada de confiar em colocar gente
desconhecido dentro de casa. Adoro seus vídeos” (Leonaria Jardim);
6. “Kkkk eu quando penso que agora vai....Me acabo de rir com teus vídeos mas se
repararmos muito bem veremos que também nós trás uma forma pra refletimos...É
muito bom tomar cuidado com nossos relacionamentos a gente acaba indo de cara,
mas a gente nunca conhece tal pessoa de fato...Enfim... Obrigada por nós fazer rir e
refletir” (Allen Rangel).

Mediante a narrativa de Raymundinho vemos o posicionamento de alguns
internautas sobre relacionamento, em específico, pela não humilhação e submissão ao
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outro. Ademais, os comentários trazem um empoderamento coletivo, tendo em vista a
reflexão do envolvimento sem o conhecimento de fato do namorado.
Após tais análises, pudemos perceber que a extimidade midiática, videografias de si
e/ou midiatização audiovisual são mais do que a narração de relatos, em sua maioria
verdadeira, mas se referem a um dos instrumentos de resistência a que dispõe o público
LGBTQ+, dada a democratização crescente da internet.
Ainda que não houvesse registro de comentários homofóbicos e de cunho religioso,
o que pode indicar que as videografias de si, para além de conquistar uma audiência cada
vez mais latente, redesenha os personagens nos moldes que os mesmos se pintam perante
seus públicos e o fazem conquistar dia após dia popularidade, curtidas e, no caso dos
homossexuais, identificação, respeito e proximidade à causa LGBTQ+.
Percebe-se ainda que os internautas que comentaram nos vídeos analisados, em
grande parte se solidarizam com os homossexuais que se expõem e por diversas vezes os
incentivam a continuar na luta pela equidade de direitos. Por fim, destacamos que a
presença dos homossexuais na rede é uma forma de existência e resistência frente ao país
que mais mata homossexuais no mundo.

O(s) autor(es) é(são) responsável(is) pela fidedignidade dos dados apresentados.

MIDIATIZED HOMOSEXUAL MEMORY: BAIA BAHIA AND RAYMUNDINHO FURACÃO'S
ABJECT BODY NARRATIVES

ABSTRACT

Abstract: This article focuses on analyzing the comments inserted by users regarding the
midiatized memory of the abject bodies that gain visibility on Youtube, from the cases of Baia
Bahia and Hurricane Raymundinho, both northeastern and gay. In this sense, we have as
theoretical input concepts as "Videographies of Self", "midiatization", "Media extimacy" and
"abject bodies", which assist us in contemporary studies. The methodological basis is based
on netnography, Tripartite configuration and analysis of subjective experiences. As this is a
research proposition in preliminary analysis, this article makes a bibliographical survey of
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questions important at the intersection of communication and gender studies and develops
an analysis of comments on four iconic videos of the characters in question.
Keywords: LGBT; mediatization; abject bodies; Youtube.
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO: CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Jean Costa Sousa171
Carlos Henrique Martins172
Magno Luis Medeiros173
RESUMO
O presente trabalho teve como escopo investigar como profissionais do Núcleo de Atendimento à
Família e aos Autores de Violência doméstica da Secretaria da Mulher do Distrito Federal percebem o
discurso das campanhas publicitárias de combate à violência doméstica contra as mulheres. O
objetivo é analisar a problemática da violência de gênero na atualidade, procurando identificar as
estratégias das narrativas adotadas pelas peças publicitárias na construção das representações da
mulher, bem como analisar os possíveis efeitos subjetivos dessas estratégias, em particular no que
diz respeito aos processos de produção de sofrimento da violência doméstica contra as
mulheres. Parte-se da constatação de que as campanhas propagam estereótipos da violência
doméstica, cujos interesses ideológicos/políticos frequentemente se encontram escamoteados. Para
compreender as estratégias adotadas, procurou-se analisar o fenômeno da violência de gênero. O
método utilizado foi o da Análise de Conteúdo, em articulação com o referencial teórico. Foram
pontuadas cinco campanhas de combate à violência doméstica em Brasília, dentre o serviço público e
em empresas privadas que defendem a causa. A partir da análise de conteúdo de cinco entrevistas
semiestruturadas, o resultado parcial aponta que as campanhas publicitárias trabalham somente
com o estereótipo da violência doméstica, marcado sobretudo pelo um tipo de violência no que
tange a Lei Maria da Penha, que é a física. Deixa de lado quatro tipos de violência: psicológica,
patrimonial, sexual e moral, além de não trabalhar a violência de gênero.

Palavras-chave: Campanhas publicitárias; violência de gênero; violência doméstica; mulher.
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Os meios de comunicação têm contribuído para grandes transformações em todo o mundo,
tanto no contexto político, quanto social e cultural. No Brasil, em 2006, foi promulgada em 07 de
agosto a Lei de nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha (LMP), que faz parte da ação das políticas
públicas de combate à violência contra as mulheres, na perspectiva de prevenir e preservar os
direitos das mulheres.
A proposta da presente pesquisa é analisar como profissionais do Núcleo de Atendimento à
Família e aos Autores de Violência doméstica (NAFAVD), da Secretaria da Mulher do Distrito Federal,
veem o discurso das campanhas publicitárias de combate à violência doméstica contra as mulheres.
O objetivo geral é possibilitar o pensamento em melhores estratégias para o enfretamento à
violência doméstica em campanhas publicitárias.
A violência contra as mulheres configura-se como problema histórico que afeta mulheres em
diversos países, independente 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
ocorrem e, geralmente, são praticadas pelos próprios maridos e/ou companheiros.
A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha – LMP (BRASIL, 2006), em seu art. 5º,
define a violência doméstica e familiar contra a mulher como “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.
No Brasil, a problemática da violência contra as mulheres foi trazida a público e politizada
pelo movimento feminista, que coincidiu com a ascensão dos movimentos coletivos organizados,
gerando, partir deste momento, as aspirações e demandas da violência doméstica começam a
ganhar espaço de discussão.
Um dos principais resultados de tais mobilizações foi à promulgação, em 2006, da LMP. A
proposta dessa Lei é criar mecanismos jurídicos para coibir e punir a violência doméstica e familiar
contra as mulheres. A lei, por sua vez, teve um forte apoio dos meios de comunicação para
divulgação. Desde então, questões relacionadas à proteção de mulheres vítimas e punição de
agressores reascenderam dentro do debate sobre direitos humanos e cidadania.
Considerando a relevância dos meios de comunicação na luta pelo fim da violência contra as
mulheres, cresce em importância a compreensão de como campanhas publicitárias abordam
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questões ligadas à violência contra as mulheres desde a criação da LMP. Nessa perspectiva, elegeu-se
como foco dessa pesquisa o estudo das campanhas publicitárias sobre violência doméstica contra as
mulheres.
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 a promoção da paz.

O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Os meios de comunicação têm poder grandioso sobre a população brasileira. Eles exercem
papel na formação da opinião pública e de ideologias. Traquina (2000, p. 17) "argumenta que os
mass mídia são a principal ligação entre os acontecimentos no mundo e as imagens desses
acontecimentos em nossas mentes” sem, entretanto, usar o termo agenda-setting. Assim, são as
campanhas publicitárias que permeiam esse elo de ligação e reflexão na sociedade. Em 1963, Cohen
afirmou que "a imprensa pode, na maior parte das vezes, não conseguir dizer às pessoas como
pensar, mas tem, no entanto, a capacidade espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre o
que pensar” (TRAQUINA, 2000, p. 17). A exemplo do que foi abordado anteriormente, no mês de
agosto, quando se comera o lançamento da Lei Maria da Penha. De acordo com Clóvis de Barros
Filho (1995), trata-se da “hipótese segundo a qual a mídia, pela seleção, disposição e incidência de
suas notícias, vem determinar os termos sobre os quais o público falará e discutirá".
No caso da mídia, ela seleciona os assuntos para tratar e são esses assuntos que se tem
acesso. O interessante nesse processo é entender exatamente essa narrativa que a edição nos traz,
afinal, ela é constitutiva desse mundo e temos que saber reconhecer os objetivos e interesses
implícitos que elas manifestam, seja na notícia do telejornal, na publicidade veiculada na televisão,
nas entrevistas presentes nas revistas ou nas tramas da telenovela.
Assim, a comunicação entra no processo permanente de produção de significado, quando
edita o mundo e agenda temas que a sociedade irá discutir. Portanto, ela projeta a construção da
realidade. Esse mundo editado, ou seja, o recorte escolhido pelos emissores é justamente o que
interessa e cabe ser analisado pelos pesquisadores. É dessa forma que podemos conseguir construir
um mundo em que todos possam exercer a cidadania. Deve-se saber atuar criticamente com os
meios de comunicação para compreender o que as campanhas publicitárias nos entregam pronto e
recortado.
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Observamos que nesses treze anos de LMP, o volume de notícias e de campanhas
publicitárias de combate a cerca de violência doméstica nos meios de comunicação, tem ganhado
mais espaço. Assim tem-se um bom indicador para aferir acerca do sucesso de uma campanha
publicitária.
A implementação de políticas públicas no combate à violência doméstica tem ocupado
espaço importante nesses últimos vinte anos, em Brasília, o que se deve, a um anseio em erradicar
toda e qualquer banalidade de violência contra as mulheres, além de tornar mais eficiente os
mecanismos de aceleração de justiça nos processos nos juizados especializados de violência contra a
mulher em todo território do Distrito Federal.
Com a promulgação da Lei Maria da Penha, que cria dispositivos para coibir a violência
doméstica e familiar contra as mulheres, atendendo os termos do parágrafo 8º do art. 226 da
Constituição Federal do Brasil (1988), para que seja eliminada todas as maneiras de violência e
discriminação contra a mulher, onde foi instituído um marco na política de enfrentamento e assim,
concretiza uma ação do Governo Federal ao fim dessa violência.
Strey (2004) salienta que a violência doméstica está ligada a uma questão de gênero. Além
disso, também fazem parte os aspectos culturais construídos e impostos na sociedade. O que leva ao
caminho do poder nas relações entre mulheres e homens, portanto, há diferenças importantes a
serem consideradas, entre noções de “dominação” e “poder”.
É nesse movimento que a violência doméstica contra as mulheres se destaca. Bourdieu
(2017) entende que a dominação masculina está inserida nos modos de agir, pensar, falar. Contudo,
em razão disso, é imprescindível compreender que uma relação desigual de poder comporta uma
aceitação dos grupos dominados, o que acontece com as vítimas de violência doméstica, pois
aceitam isso não de forma consciente, mas de maneira submissa ao homem.
É nesse cenário que os movimentos feministas começam a lutar pelo seu espaço como
possibilidade de transformar, ou melhor, de banir o panorama da violência doméstica. Contudo, foi
utilizado ao longo desse período de transformações vários meios de comunicação, para o
desencadeamento da noticiabilidade da violência doméstica contra as mulheres. A própria Lei Maria
da Penha (2006), estabelece que seja realizada campanhas publicitárias educativas na perspectiva de
prevenção, orientação e na própria divulgação da LMP, a toda à sociedade. O que reafirma a
importância da aplicação consolidada dos termos da lei.
Para tanto, se faz necessário compreender o que é violência doméstica e de gênero, quais os
tipos de violência que a LMP traz, como instrumentos que possam contribuir para compreensão das
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representações sociais da violência doméstica. Para tanto, criar programas de atendimentos às
vítimas e aos autores de violência faz parte das políticas públicas de enfrentamento à violência
doméstica contra as mulheres. Sendo assim, as mídias são excelentes canais para esse combate.
Nesse contexto, as campanhas publicitárias de combate à violência doméstica podem
promover mudanças significativas. No que se refere a cultura de paz numa sociedade que vive hoje
num número alarmante de feminicídio, e também ressignificar a relação de ‘poder’ entre mulheres e
homens.
As campanhas publicitárias de combate à violência doméstica e o discurso
De acordo com Silva (1976), a propaganda tem sentido político de divulgação de doutrinas,
opiniões, informações e afirmações baseados em fatos, verdadeiros ou falsos, com o objetivo de
influenciar o comportamento do público. Portanto, podemos ver que a propaganda é um dos
elementos chave na criação e disseminação de valores sociais. De acordo com Erbolato (1985), a
propaganda é um conjunto de atividades que têm por objetivo influenciar o homem, seja com
objetivo religioso, político ou cívico, mas sem ter nenhum objetivo comercial.
No Brasil, a comunicação sofre uma mudança a partir da reconstrução da democracia que
ganhou ímpeto após o fim da ditadura militar, em 1985. Uma das marcas desse esforço é a voga, que
assumiu a palavra cidadania. Ela substituiu o próprio povo na retórica política. Não se diz mais “o
povo quer isto ou aquilo”, diz-se “a cidadania quer” (CARVALHO, 2002, p. 713). Bonavides (1993, p.
13) entende a democracia como “o mais valioso dos direitos fundamentais”, na medida em que
incorpora os princípios da igualdade e da liberdade, abraçados ao dogma da justiça. Para ele, não
basta à mera adoção de um sistema democrático, devendo-se também dinamizar a democracia por
meio dos mecanismos de participação popular.
[...] a participação é o lado dinâmico da democracia, a vontade atuante que,
difusa ou organizada, conduz no pluralismo o processo político à
racionalização, produz o consenso e permite concretizar, com legitimidade,
uma política de superação e pacificação de conflitos (BONAVIDES, 1985, p.
509-510).

A democracia moderna é, para Bobbio (1986, p. 83-84), “a sociedade dos cidadãos”, noção
que diz respeito à ampliação e ao alargamento dos direitos civis, políticos e sociais. Segundo Martins
(2003) o conhecimento faz parte do discurso teórico, enquanto o saber, do discurso prático. Bobbio
(1992) afirma que,
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[...] sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia;
sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica
dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos,
e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns
direitos fundamentais. (BOBBIO, 1992, p. 80).
Gentilli (2005, p.18), ao dispor acerca da importância do direito à informação, o define como
“um direito que fomenta o exercício da cidadania e permite ao cidadão o acesso e a crítica aos
instrumentos necessários ao exercício pleno do conjunto dos direitos de cidadania”.
Wolton (2004) ressalta que não há democracia sem comunicação. Segundo ele,
[...] a comunicação não é a perversão da democracia, é, antes, sua condição
de funcionamento. Não há democracia de massa sem comunicação, e por
comunicação deve-se entender as mídias e sondagens, e também o modelo
cultural favorável à troca entre elites, dirigentes e cidadãos. Mas é preciso
ir além disso: o que seriam nossas sociedades complexas, em que o cidadão
fica longe dos centros de decisão políticos e econômicos, se ele não tivesse
os meios de comunicação para informar-se sobre o mundo? (WOLTON,
2004, p. 197).

Este trabalho busca apresentar e elucidar as relações existentes entre o papel das
campanhas publicitárias sobre violência doméstica contra as mulheres e os profissionais que atuam
no atendimento de vítimas e autores. Podendo ilustrar impactos que tem causado na sociedade, bem
como provar reflexões dos problemas relacionados à cidadania, violência doméstica, de gênero e
democracia.
A temática proposta revelará “uma relação de interdependência entre a comunicação, o
acesso à cidadania e o poder” (TEMER, 2011, p. 11), e aprofundará na “constituição de um foro de
legitimação virtual da cena social real” (MORAIS, 2003, p. 28).

Para Martins (2003),
[...] o Século XX terá sido o século da persuasão. A partir do Século XXI
estaríamos entrando na Comunicação propriamente dita, marcada pelo
reconhecimento de que os meios de Comunicação de Massa ganham um
caráter interativo, podendo servir não apenas a funções de dominação, mas
de interação integração e entreajuda. O mundo torna-se reticularizado (no
sentido de redes integradas) não apenas em decorrência do capital
financeiro e das mercadorias, mas também em virtude da articulação
(reticular) de pessoas, grupos e movimentos sociais. (MARTINS, 2003, p.
11).

Destaca-se, também, a importância das campanhas publicitárias para a coletividade,
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e como as novas tecnologias influenciam nesse processo de informação,
[...] a Comunicação ocorre no espaço formado pelos fluxos de informação e
de interação entre agentes públicos e atores sociais (como a sociedade civil)
em temas de interesse público. Ela trata do compartilhamento,
negociações, conflitos e acordos na busca do atendimento de interesses
referentes a temas de relevância coletiva. A comunicação ocupa-se da
viabilização do direito social coletivo e individual a diálogo, à informação e
expressão. Assim, fazer comunicação é assumir a perspectiva cidadã
envolvendo temas de interesse coletivo (DUARTE, 2003, p. 8).

Como dizia Paulo Freire (1988), “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, é nesta
direção que acreditamos que trabalhar temática sobre violência doméstica em campanhas
publicitárias que invade cotidianamente o mundo em que vivemos, pode contribuir para uma leitura
crítica deste mundo na perspectiva de escrevermos um mundo diferente no qual queremos viver.
No entanto, através da noção de discurso é possível entendermos um pouco melhor como
esses sistemas entre campanhas publicitárias de combate à violência doméstica e pessoas se
relacionam. Para se compreender a ideia de discurso, entende-se como necessário compreender
como os objetos simbólicos (textos, música, pintura, cinema, etc), produzem sentidos. Sendo assim,
visa a compreensão dos objetos simbólicos como produtores de sentido, como investido de
significância para e por sujeitos. Ao nascermos, os discursos já estão dispostos ou em processo, e
somos inseridos nesse processo. Orlandi (2009) cita que essa é uma condição imprescindível para
que haja sentidos e sujeitos.
Ainda de acordo com o autor, o discurso se contitui em seus sentidos porque aquilo que o
sujeito diz, está inserido numa formação discursiva. Dessa forma, pode-se compreender que as
palavras não carregam sentido por si só, mas derivam seus sentidos das formações discurivas,
representando um discurso já em curso. Tendo isso em vista, os sentidos são determinados
ideologicamente, não havendo sentido livre da ideologia. Tudo que é dito em campanhas
publicitárias de combate à violência doméstica possui um traço ideológico. Não necessariamente nas
palavras, mas na discursividade e na maneira como no discurso a idelogia se materializa.
Reproduzirmos sentidos já ditos por alguém, em algum lugar, em outros momentos,
mesmo muito distantes, tem um efeito sobre o que se é dito. Quando representamos as mulheres
vítimas de violência doméstica das formas que são colocadas nas peças publicitárias, com olho roxo,
sanguentada, cheia de hematomas estamos evocando os estereótipos da violência, de repressão,
exclusão social, contudo, as mensagens que fazem isso ocorrer, não são necessariamente acessíveis,
ou do campo da consciência.
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A dedução nesse contexto, é de que há uma relação entre o já-dito e o que se está dizendo
que é a que existe entre o interdiscurso e o intradiscurso, ou em outras palavras, entre a constituição
do sentido e sua formulação (ORLANDI, 2009).

PERCURSO METODOLÓGICO

Para responder aos objetivos propostos, realizamos uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e
a técnica de entrevistas em profundidade. Esse tipo de investigação caracteriza-se por fazer “emergir
aspectos novos, de ir ao fundo do significado e de estar na perspectiva do sujeito”, proporcionando
novos nexos e, por fim, apresentando a explicação de significados. (SERAPIONI, 2000, p. 190).
A coleta de dados foi dividida em duas fases: (I) identificação e seleção das campanhas que
foram lançadas ao longo desses treze anos de LMP, que foram lançadas pelo próprio governo de
Brasília, órgãos públicos que desenvolvam trabalhos na temática de violência doméstica, ou
instituições privadas. Assim, foram selecionadas cinco peças publicitárias de combate à violência
doméstica.
Quadro 01: as campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher
Tipo

Produção

“Ainda tem homem que trata assim sua cara metade”.

GDF - 2010

“Você não precisa ter superpoderes para lutar contra o seu agressor”.

GDF – Secretaria de
Saúde – 2017.

“Quem agride a mulher machuca toda a família”. - (Campanha publicitária) –
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=54nXTDCl7f0>Acesso em: 07
jan. 2019.

CLDF - 2017

“Homem que é homem diz não à violência contra a mulher”. - (Campanha
publicitária) – Disponível em:
<http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/campanhas-epublicacoes/campanhas-menu/4581-campanha-contra-a-violencia-domestica>

MPDFT e Rede
Record Brasília/DF 2015

Acesso em: 07 jan. 2019.
“Homem de verdade não bate em mulher”. - (Campanha publicitária) – Disponível
em: <https://nacoesunidas.org/atores-e-atletas-participam-de-campanha-dobanco-mundial-contra-a-violencia-domestica/>Acesso em: 07 jan. 2019.
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

453

Banco mundial - 2016

(II) realização de entrevistas semiestruturadas por instrumento selecionado e aplicado com
os servidores do Programa Núcleo de Atendimento a Família e aos Autores de Violência Doméstica
(NAFAVD).
Esse trabalho é parte da pesquisa de mestrado de comunicação que está em
desenvolvimento, e para esse recorte foram realizadas cinco entrevistas com servidores que
atendem no programa NAFAVD de atenção às mulheres e aos homens autores de violência contra a
parceira e a vítima. Por uma questão de sigilo, para manter o anonimato dos servidores, iremos nos
reportar a cada entrevistado sempre se referindo ao sexo feminino. Todos os servidores são maiores
de 18 anos e concursados. As entrevistas aconteceram após a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As entrevistas foram baseadas em um questionário
semiestruturado e na apresentação das cinco campanhas publicitárias de combate à violência
doméstica de Brasília, realizado em uma sala da própria instituição no período de dezembro de 2018,
com duração média de uma hora. Todas as entrevistas foram audiogravadas e, posteriormente
transcritas. O material obtido foi colocado em um grupo, e após realizado o levantamento dos eixos
temáticos importantes bem como sua frequência nas falas colhidas, a partir da ótica de violência
doméstica e de gênero. A análise dos dados obtidos por meio das entrevistas semiestruturadas foi
orientada pelo método de análise do conteúdo. Segundo Bardin (2011, p. 15), a análise do conteúdo
é “um conjunto de instrumentos de instrumentos metodológicos em constante aperfeiçoamento,
que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”.

ANÁLISE DOS DADOS
Inicialmente, apresentam-se os resultados a partir da análise das falas das servidoras,
diferentes categorias foram criadas para o grupo analisado, totalizando três categorias. Os resultados
apontam a importância de realizar campanhas específicas e focais para o fenômeno da violência
doméstica dentro da realidade de Brasília. Citam a necessidade de abordar especificidades do tema,
como gênero, machismo, os diferentes tipos de violência e não apenas a violência física.
Uma das especialistas considera que as campanhas tratam a violência “de uma forma clichê”;
ambas destacam que as campanhas generalizadas “não ajudam muito”, sendo difícil perceber uma
eficácia das mesmas. Assim, focam nos estereótipos de violência. Destacamos segundo Sant’Anna
(2006, p.76) as campanhas têm a finalidade de “*...+ fornecer informações, desenvolver atitudes e
provocar ações benéficas”. Portanto, as campanhas de combate à violência do âmbito de Brasília,
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não têm despertado provocação ao público que atuam com vítimas e autores de violência doméstica
do Programa NAFAVD.
Destacou-se ainda a necessidade de continuidade entre as campanhas e de ter uma
estratégia clara para atingir o público determinado. Uma das entrevistadas ressalta a inexistência de
campanhas que abordem o tema “raça”.
Uma vantagem apontada foi favorecer a visibilidade do tema, tirando do “silenciamento” e
do “medo de falar” sobre violência. Além disso, considerou-se que “se for bem-feita, ela é eficaz” e
pode causar um impacto positivo. As profissionais sugeriram o uso da TV aberta, para acesso maior à
população, e criticaram o uso de cartazes pontuais.
Nesse sentido, cabe refletir se tais campanhas estão contribuindo ou não para banir a
violência doméstica. Torna-se importante ressaltar que as especialistas, embora tenham de sete a dez
anos de atuação no Programa NAFAVD, comentaram que nunca foram consultadas por qualquer
equipe que trabalham na elaboração de campanhas publicitárias. Elas frisaram bastantes que as
campanhas precisam, “focar sobre violência psicológica, violência patrimonial, quem é que fala sobre
violência patrimonial? Nunca vi falar sobre esse tipo de violência. Falar sobre questão de poder, falar
sobre o machismo, sabe?”.
A mídia constitui papel relevante e inúmeros dispositivos para o enfrentamento da violência
doméstica. As especialistas pontuam que mesmo que a mídia tenha esse mecanismo, é necessário
refletir sobre o tema e em como explorar melhor isso nas campanhas publicitárias .Elas ainda
questionam sobre sua efetividade: “Então, acho que tem que pensar os limites de uma propaganda e
objetivo dela, se for para conhecer que existe Lei Maria da Penha e é horrível mulher apanhar, não
sei, talvez a mulher veja lá e se reconheça naquilo, mas eficácia, mesmo, assim, para mim, é difícil de
pensar, eu não consigo pensar em uma eficácia”.
Para elas, as campanhas ainda têm algo positivo. Assim, uma delas relata: “Eu acho que ela
tem essa vantagem: fora do acompanhamento, eu acho que ela desmistifica o próprio medo de falar
no assunto. Ela tira do silenciamento, por isso que é importante ter propagandas sendo veiculadas, aí
na grande massa, para que se permita essa democratização desse acesso à informação e o medo do
“falar”, como se aquilo fosse algo mesmo que mereça estar escondido. Então a propaganda é a
própria “publicização”, aquele assunto ele não é mais um tabu, ele é de conhecimento de todos e,
portanto, a gente pode falar e encará-lo de frente”.
Em uma das categorias apontam-se indícios de que violência doméstica e problema de
gênero estão interligados, não tendo como desvincular uma da outra. A disputa do poder entre
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homens e mulheres e a cultura patriarcal que está arraigada na sociedade são fortes contribuintes
para a violência doméstica. Com isso atinge-se os direitos das mulheres, deixando-as em
desfavorecimento em vários aspectos, tais como no trabalho, na política e, de maneira geral, na
sociedade. Segundo Biroli (2018) “a divisão sexual do trabalho permeia as relações sociais”, que é de
extrema relevância nesse contexto em que vivemos hoje. Isso tem impacto na democracia atual, que
por sua vez incide nas hierarquias do mundo político. Vale ressaltar que a mulher é vista e tida
sempre como segundo plano. Ela também é apresentada em campanhas publicitárias como objeto e
ou dona do lar.
As entrevistadas apontam que é “inaceitável” a violência doméstica em que as mulheres
vivem com seus companheiros e ou parceiros. É importante compreender a violência doméstica e de
gênero, uma vez que essas violências se concretizam na incapacidade de enxergar determinados
grupos de forma humanizada e como cidadãs com direitos. Louro (2017) busca entender o gênero
como constituinte da “identidade dos sujeitos”. Amaral (2017, p.54), aponta que “as nossas
percepções a violência de gênero contra as mulheres devem-se, em muito, às irresignações
feministas que posicionaram essa grave violação dos direitos, essencializada no âmbito privado e que
repercutia para as esferas públicas”.
Assim, destacamos que essa desigualdade entre homens e mulheres não está ligada somente
à questão de força ou sexo, e sim, de gênero. De acordo com Louro (2017), essa “diferença” ocorre
em diversas camadas e em vários contextos. Segundo Strey (2004, p. 13), violência de gênero é
“aquela que incide, abrange e acontece sobre/com as pessoas em função do gênero ao qual
pertencem. Isto é, a violência acontece porque alguém é homem ou é mulher”.
O artigo 5º da LMP (2006), em seu caput, é específico na definição de violência doméstica e
familiar: “Para os efeitos desta Lei, configura 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”. A partir dessas premissas, podemos afirmar que é preciso
considerar as diferenças com uma sensibilidade sempre maior para o contexto. Portanto, olhar para a
violência de gênero “implica na tentativa de imposição cultural sobre o que seja ser homem ou
mulher e nas decorrentes relações de poder entre ambos” (STREY, 2004, p. 15).
Contudo, a Carta Magna de 1988 preconiza no artigo 5º que haja igualdade a todos, sem
qualquer distinção de natureza, e garante a inviolabilidade do direito à liberdade, à segurança, à
propriedade, à vida e que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações. É importante
desarticular um sistema que reproduz desigualdades de gênero.
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CONCLUSÃO
Com a elaboração do trabalho as conclusivas nos levam ao caminho que as campanhas
publicitárias apresentam algo muito pontual, que é o estereótipo, ou seja, trazem somente os sinais
da violência física. A pesquisa ainda se encontra em fase final de análise, portanto, os resultados até
o momento são parciais. Enquanto a fala das servidoras, o discurso das campanhas publicitárias de
combate à violência doméstica traz de maneira maciça o estereótipo da violência de gênero.
Nesse processo, as profissionais direcionam a percepção que a violência doméstica nas
campanhas publicitárias é algo não tão relevante ao governo, que ainda é tratado como política de
segunda demanda. Por outro lado, as peças publicitárias estão voltadas apenas em um tipo de
violência doméstica, o que indica que a política pública afirmativa para as mulheres não tem um
olhar mais criterioso e atento ao que vem a ser violência doméstica e de gênero.
Além disso, verificou-se que os servidores não têm o hábito de trabalhar com as campanhas
publicitárias de combate à violência doméstica em suas atividades desenvolvidas psicossociais nos
atendimentos em grupos com vítimas e autores. Outro fato é que eles não costumam acompanhar a
TV aberta, por isso, desconhecem as peças apresentadas. Portanto, é válido ressaltar que é
necessária uma melhor articulação do Governo de Brasília em se tratando de políticas públicas
afirmativas para as mulheres e os Programas de atendimento que são oferecidos pelo serviço público
e as servidoras.

GENDER VIOLENCE: ADVERTISING DOMESTIC VIOLENCE CAMPAIGNS

ABSTRACT

Abstract: The present work aimed to investigate how professionals from the Family
Assistance Center and to the Domestic Violence Authors of the Federal District Women's
Secretariat perceive the discourse of the advertising campaigns to combat domestic violence
against women. The objective is to analyze the issue of the problem of gender violence
today, seeking to identify the strategies of the narratives adopted by the advertisements in
the construction of women's representations, as well as to analyze the possible subjective
effects of these strategies, in particular with regard to the processes suffering production of
domestic violence against women. It starts from the realization that campaigns propagate
stereotypes of domestic violence, whose ideological / political interests are often hidden. To
understand the strategies adopted, we sought to analyze the phenomenon of gender
violence. The method used was that of Content Analysis, in conjunction with the theoretical
framework. Five campaigns to combat domestic violence in Brasília were scored, among the
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public service and private companies that defend the cause. From the content analysis of five
semi-structured interviews, the partial result indicates that the advertising campaigns only
work with the stereotype of domestic violence, marked above all by a type of violence
regarding the Maria da Penha Law, which is the physical one. It leaves out four types of
violence: psychological, patrimonial, sexual and moral, and does not work on gender
violence.
Keywords: Advertising campaigns; Gender violence; Domestic violence; Woman.
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“INFANTICÍDIO” INDÍGENA E PLURALIDADE SOCIOCULTURAL SOB A ÓTICA DO
JORNALISMO DE REFERÊNCIA
Mônica Machado Carneiro
Ângela Teixeira de Moraes
RESUMO
Este artigo busca realizar uma análise de discurso, com objetivos comparativos, de um conjunto de
publicações veiculadas pela TV Globo, Revista Época, TV Record, Jornal Correio Braziliense, Folha de
São Paulo, UOL e Estado de São Paulo, sobre o processo de criação da figura jurídica do “infanticídio”
indígena no Brasil. Pretende-se averiguar o tratamento que a mídia de referência vem dando ao tema
com a finalidade de identificar os discursos elaborados no início de sua apresentação ao público, em
meados de 2005, passando pelo desenvolvimento da categoria jurídica do “infanticídio”, que marcou
os debates no Congresso Nacional durante uma série de audiências públicas organizadas pela
Bancada Evangélica para a discussão do assunto, até o momento atual, com a nomeação da Ministra
Damares Alves, pessoalmente envolvida com a militância evangélica em Terras Indígenas, para a
pasta dos direitos humanos. Identificou-se que a categoria do “infanticídio” indígena foi criada e
solidificada por uma estratégia de comunicação de entidades proselitistas cristãs unificadas na
atuação da JOCUM (Jovens com uma Missão) e da ONG Atini, organizações que, embora assediem
sobretudo Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato no Brasil desde os anos 1970 mediante
atuação controversa e alvo de processos judiciais, puderam contar com um considerável espaço de
fala nos principais grupos de comunicação do país. O tratamento da questão no jornalismo de
referência sofreu alterações entre os períodos analisados, quando se observou uma cobertura
sensacionalista em formato de denúncia, no princípio, momento da primeira divulgação e
repercussão da suposta “prática” indígena, mas que foi se modificando em alternâncias significativas
após o avanço da pauta, liderado pela Bancada Evangélica, inicialmente no Congresso Nacional e
atualmente no Executivo. As reportagens mais recentes analisadas sobre o tema focaram a
perspectiva indígena sobre o “infanticídio” e os interesses religiosos e políticos das entidades e
parlamentares que atuam no combate ao que intitulam de “práticas tradicionais nocivas”.
Palavras-chave: Direitos Indígenas; Infanticídio; Pluralidade sociocultural; Direitos Humanos.

Introdução
Em setembro de 2005, a história de duas crianças Suruwahá que tiveram o status de
pessoa indeferidos por seu povo foi apresentada ao grande público brasileiro por uma
reportagem do programa FantásticointituladaO drama de duas indiazinhas Zuruaha.
O Programa anunciava que os repórteres “acompanharam a aventura de duas índias
recém-nascidas que foram abandonadas para morrer no meio da floresta”, antes de indicar
que “as duas bebês índias foram levadas da Amazônia para São Paulo por um grupo de
missionários” (Fantástico, 2005). Na sequência da matéria, o enunciado conclui sua denúncia
que sugere uma incapacidade de criação de vínculos e afeto em uma cultura que determina a
morte de crianças doentes e a omissão referida ao Estado brasileiro: “Se ficassem na mata,
os bebês teriam outro destino: a cultura da tribo determina que elas deveriam morrer
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porque nasceram doentes. Agora, para receber tratamento médico, elas precisam vencer
uma nova batalha – contra a burocracia” (Fantástico, 2005).
O objetivo do presente artigo é o de analisar de que forma as duas cosmologias
envolvidas no debate em questão - as cosmologias indígenas ameríndias e o discurso
jurídico-político do ocidente cristão - são apresentadas pela mídia brasileira. Também
pretende-se realizar uma avaliação da estratégia discursiva construída pela Assessoria de
Comunicação da JOCUM (Jovens com uma missão) e da Organização não Governamental
Atini, que possui ligação com a Ministra Damares Alves, na mobilização da opinião pública
para a construção da categoria jurídica do “infanticídio” indígena, atualmente em pauta no
Senado para se consumar como um crime (especialmente direcionado à autoria “indígena”)
no Estado de Direito.
Se é o Estado que detém o poder colonial “de nomear as humanidades e alteridades”
(Holanda, 2008), sendo a mídia e seus múltiplos processos de interação construtores da
sociedade (Braga, 2017), é importante avaliar de que forma os discursos, enquadramentos e
vozes foram selecionados na abordagem do tema.
Segundo o antropólogo João Pacheco de Oliveira (2011), determinadas políticas em
direção a uma pretensa proteção aos direitos humanos, normalmente visam “tirar índios de
suas aldeias para criá-los sob a ética cristã”, o que caracteriza “uma interferência violenta,
não um projeto humanitário” (entrevista para o jornal Folha de S. Paulo, 2011).
Para Holanda (2008), o problema que se instala diante da perspectiva liberal que
norteia a Carta Constitucional Brasileira na interpretação da garantia fundamental do direito
à vida está na “sua interpretação exclusiva por parte de legisladores que compreende estes
direitos como do indivíduo, com base em uma igualdade que não permite discriminar por
raça, cor, gênero e, portanto, suprime a possibilidade de diferenças”(p. 10).
A ideia de igualdade coletiva, aduz a autora, central para a compreensão das
sociológicas ameríndias e sua elaboração da vida e da morte, são ignoradas mediante a
experiência moderna da individualidade, trazendo como consequência “a teia moral que
balizou e sustenta os Direitos Humanos” e que

foi se constituindo também pela imposição de inumanidade às
alteridades, sempre portadoras de falhas morais a serem corrigidas.
Por meio da criação da “diferença cultural” enquanto projeto colonial,
questões como a “intervenção humanitária”, gerada e geradora dos
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Direitos Humanos, ganharam relevância nos debates internacionais e
solidificaram-se como dever das metrópoles (Holanda, 2008, p. 10).

Desta forma, “prevalece a ideia de que declarar – e impor – a igualdade resolve o
problema da marginalização e da incompreensão diante das alteridades”, maquiando o
pressuposto de que “toda negação de especificidades faz parte de um sistema
discriminatório e racista” (Holanda p.10).
As intervenções indígenas no debate tendem a corroborar essa perspectiva sobre a
inadequação de uma categoria genérica de Direitos Humanos que privilegia a categoria do
direito do indivíduo ao direito coletivo, trazendo ao conjunto da sociedade brasileira e ao
Estado o desafio de compreender o país a partir da perspectiva da pluralidade sociocultural,
que pressupõe o reconhecimento de que “os indígenas têm direito a uma concepção própria
de Direitos Humanos” (declaração da indígena Valéria PayêKaxuyana registrada por Antônio
Barros – Agência Câmara, 05/09/2007).
Ainda que o assunto seja profundo e complexo, o que se pretende relatar no presente
artigo é que a discussão em pauta, embora tenha passado a adotar a retórica dos direitos
humanos a seu favor, representa, antes, a necessidade imperativa de um grupo religioso
exercer seu proselitismo sobre Povos Indígenas e comunidades tradicionais no país.
A categoria jurídica “infanticídio” indígena na mídia
O Conselho Indigenista Missionário, entidade cristã não proselitista de defesa dos
direitos indígenas no Brasil, elabora anualmente um Relatório de Violência contra os Povos
Indígenas. Um dos capítulos, intitulado Violência por omissão do poder público, traz um item
dedicado à análise dos dados oficiais de mortalidade infantil fornecidos pela Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI). No ano de 2017, entre as causas das 702 mortes de
crianças indígenas entre 0 e 5 anos estão doenças como a diarreia e gastrointerite de origem
infecciosa presumível, septicemia não especificada, desnutrição proteico-calórica grave,
pneumonia, morte sem assistência e agressão por meios não especificados.
Dessas, parte considerável reflete a situação de vulnerabilidade vivenciada pelas
infâncias indígenas causada pela ausência de políticas públicas adequadas de assistência à
saúde e pelos efeitos das estratégias coloniais de dominação que destruíram boa parte de
suas economias tradicionais ao privar-lhes da terra. Atualmente, o Brasil possui, conforme
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dados da Funai174, 567 Terras Indígenas em processo de regularização. Destas, 115 áreas
encontram-se em processo de estudo, segundo os dados oficiais, que não apresentam a
quantidade de áreas reivindicadas pelos Povos Indígenas que ainda aguardam providências
do Estado para o início do reconhecimento de seus direitos territoriais.
A instituição reconhece que a situação fundiária indígena expressa “uma situação de
confinamento territorial e de permanente restrição dos modos de vida indígena, onde se
constata a existência de um alto contingente populacional de povos indígenas vivendo, em
muitos casos, em áreas diminutas ou sem terras demarcadas”175(Fonte: site Funai).
Dados do Conselho Indigenista Missionário 176 apontam um total de 1.296 Terras
Indígenas no Brasil, das quais ao menos 530 (40%) encontram-se sem nenhuma providência
do Estado para dar início à demarcação.
A avaliação dos dados produzidos pela UNICEF (2013) e pela SESAI (últimos dez anos)
elaborada pela antropóloga Marianna Holanda (2018) conclui que casos possíveis de
infanticídio entre os Povos Indígenas não possuem taxas epidêmicas nem são superiores às
médias nacionais, ao contrário das outras causas de mortandade infantil, como as
ocorrências

derivadas

da

desnutrição,

seguidas

das

doenças

infectoparasitárias,

infectocontagiosas e doenças do aparelho respiratório, que chegam a ser cinco vezes maior
que as taxas registradas entre a população não indígena.
A autora conclui que as causas das mortes e a omissão do Estado brasileiro em
cumprir com a obrigação constitucional de demarcar e proteger as Terras Indígenas estão
interligadas, uma vez que os óbitos apresentam

condições fortemente relacionadas à perda dos territórios tradicionais, ao
impacto da presença de não índios no entorno e dentro das terras indígenas
– destacando-se garimpeiros, mineradoras e madeireiros, além da própria
concentração populacional não indígena e seus artefatos: cidades, rodovias,
hidrelétricas, agronegócio, alimentos ultraprocessados, álcool, agrotóxicos
(Holanda, 2018, p. 2).

174

Modalidades e quantidades de Terras Indígenas em processo de regularização disponível em:
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
175
Informações sobre a situação das Terras Indígenas disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/nossasacoes/demarcacao-de-terras-indigenas
176
Os dados sobre as Terras Indígenas consolidado pelo CIMI encontra-se disponível em:
https://cimi.org.br/terras-indigenas/
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Nota do Ministério da Saúde enviada à reportagem da Revista Época177 informou que
a pasta prefere a utilização do termo neonaticídio a infanticídio, caracterizado como “um
fenômeno complexo que desafia os paradigmas dos sistemas de saúde não indígenas, seus
códigos morais e jurídicos e exige uma adequada compreensão do contexto sociocultural
onde ocorrem” (Revista Época, 31/01/2019). O Ministério chamou de suposição considerar
como neonaticídios as mortes por agressão de indígenas registradas pelo sistema de saúde.
Segundo Hollanda (2008), o infanticídio atua como um operador de leituras. A autora
pretendeu demonstrar, em seus estudos sobre quem são esses humanos dos direitos (2008),
os limites de uma concepção hegemônica e monista dos conceitos de vida, ética, humano e
infância, trazendo para a reflexão a problematização do pensamento jurídico moderno
colonial que demarca quem tem a legitimidade para outorgar essas fronteiras e institui a
suposição do Estado como único produtor de juridicidades.
Assim, ao buscar a compreensão, dentre outros aspectos, da elaboração ameríndia da
pessoalidade e dos interditos de vida, pretendeu imaginar estes mundos a partir da
perspectiva indígena e não explicá-los. Esta complexa tarefa não cabe só à Antropologia, mas
partindo-se de uma base epistemológica que compreende o Jornalismo como produto e
produtor de cultura, o esforço de compreensão que envolve os sentidos da perspectiva
indígena sobre os fenômenos que se pretende relatar é fundamental.

Me perguntar “por quê eles fazem isso?”, buscando uma explicação
verossímel para a moralidade que questiona, torna-se menos interessante – e
mais exógeno – do que pensar onde essas não-pessoas impossibilitadas de
pertencer à vida social se encaixam na ontologia, como colaboram para a
elaboração do parentesco ou o que os não-ditos sobre estas exclusões
querem dizer. Enfim, qual a positividade destes interditos? (Holanda, 2008, p.
15).

Para além disso, é importante verificar em que outras medidas o racismo atua como
mediador desta “defesa” de direitos, especialmente ao se considerar duas situações que, a
priori, não devem ser afastadas de qualquer processo de fala, pela mídia, acerca da criação
da categoria jurídica do “infanticídio” indígena que é, antes de tudo, uma categoria política:
1) a pauta é criada e protagonizada não pelos Povos Indígenas, que deveriam ser os
primeiros interessados e envolvidos em situações que digam respeito à defesa de seus
177

Nota descrita na reportagem A história de Lulu: https://epoca.globo.com/a-historia-de-lulu-23416508

466

direitos, mas por entidades religiosas proselitistas que possuem por princípio estratégias
coloniais de evangelização, ou seja, entidades que, historicamente, não se encontram
envolvidas com os processos de luta pela defesa e efetivação dos direitos dos Povos
Indígenas no Brasil; e 2) o Estado brasileiro, por meio de suas agências indigenistas e de
assistência à saúde indígena, já possui protocolos de intervenção adequados para os casos
em que se observe risco de morte para os neonatos indígenas, que incluem processos de
colocação das crianças em família substituta, de preferência indígena, como preconiza o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Segundo os pensadores do grupo Modernidade/Colonialidade 178, as representações
mentais lineares que inferiorizam e racializam as populações nativas da América são parte da
colonialidade que constitui a face escondida da Modernidade; surgem do próprio advento da
“América” em oposição à formação da Europa, alteridade que gestou o eurocentrismo e suas
bases de justificação epistemológicas baseadas na colocação do outro em um determinado
espaço no sistema mundo capitalista e num determinado tempo: o do passado. Nesse
sentido, Quijano (2005) destaca que:

O êxito da Europa Ocidental em transformar-se no centro do moderno
sistema-mundo, segundo a apta formulação de Wallerstein, desenvolveu nos
europeus um traço comum a todos os dominadores coloniais e imperiais da
história, o etnocentrismo. Mas no caso europeu esse traço tinha um
fundamento e uma justificação peculiar: a classificação racial da população
do mundo depois da América. A associação entre ambos os fenômenos, o
etnocentrismo colonial e a classificação racial universal, ajudam a explicar por
que os europeus foram levados a sentir-se não só superiores a todos os
demais povos do mundo, mas, além disso, naturalmente superiores. Essa
instância histórica expressou-se numa operação mental de fundamental
importância para todo o padrão de poder mundial, sobretudo com respeito
às relações intersubjetivas que lhe são hegemônicas e em especial de sua
perspectiva de conhecimento: os europeus geraram uma nova perspectiva
temporal da história e re-situaram os povos colonizados, bem como a suas
respectivas histórias e culturas, no passado de uma trajetória histórica cuja
culminação era a Europa (Quijano, 2005, p. 121).
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Conforme definição de Ballestrin (2013), “formado por intelectuais latino-americanos situados em diversas
universidades das Américas , o coletivo realizou um movimento epistemológico fundamental para a
renovaçãocrítica e utópica das ciências sociais na América Latina no século XXI : a radicalização do argumento
pós-colonial no continente por meio da noção de “giro decolonial”
. Assumindo uma miri ́ ade ampla de
influênciasteóricas, o M /C atualiza a tradiçãocri ́tica de pensamento latino
-americano, oferece releituras
históricas e problematiza velhas e novas questões para o continente
. Defende a “opçãodecolonial” –
epistêmica, teórica e polí tica – para compreender e atuar no mundo
, marcado pela permanência da
colonialidade global nos diferentes ni ́veis da vida pessoal e coletiva”(Ballestrin, 2013, p.1).
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Ao mesmo tempo em que as inúmeras trajetórias históricas e epistemologias
existentes no continente americano foram negadas e violadas sobre o discurso da salvação, o
estado de guerra contra os Povos Indígenas nunca foi, no caso brasileiro, abertamente
declarado, o que exige uma ginástica conceitual que une elementos integracionistas e
evolucionistas e culmina, no âmbito das políticas públicas, na tutela e no paternalismo de
Estado, que vigorou até a promulgação da Constituição Federal de 1988, na legalidade, mas
permanece nas construções sociais do pensamento não indígena.
O discurso jornalístico
“Para se entender um discurso, não basta dominar os significantes, os significados e
as regras gramaticais de uma língua. É preciso considerar a cultura e a sociedade em que a
língua circula e os sujeitos históricos que dela se apropriam” (Moraes e Machado, 2019, p.
19). Dessa forma, é possível, segundo as autoras, saber sobre “as identidades, as
representações, os conflitos e as ideologias que permeiam a vida social” (p.19).
A análise do discurso dos textos jornalísticos oferece uma boa pista para a
compreensão da representação dos direitos indígenas na sociedade contemporânea, uma
vez que, por meio dela, é possível se chegar a conclusões sobre o mapeamento das principais
vozes em evidência e identificação dos sentidos postos em debate.
Benetti (2003) aponta a importância, nesse contexto, de se aliar à análise do discurso
um ponto de vista teórico sobre o jornalismo, trazendo à reflexão a Teoria Construcionista
que surge, nos anos 70, em contraposição ao paradigma positivista segundo o qual o
jornalismo seria capaz de refletir a sociedade tal como ela é.

O jornalismo é um modo de conhecimento: ele tanto produz um
conhecimento particular sobre os fatos do mundo, quanto reproduz os
conhecimentos gerados por outros atores. Mas o conhecimento não pode ser
apenas transmitido, ele é recriado. Nesse processo, o jornalismo lança mão
de mapas culturais de significado que existem na sociedade e ajuda a reforçálos ou apagá-los, contribuindo para o estabelecimento de consensos a
respeito de valores e de atitudes (Medditschapud Benetti, 2003).

É a partir daí que a notícia pode ser considerada como parâmetro social de
normalidade ou de anormalidade. Para se analisar o jornalismo como construtor de sentidos
468

sobre a realidade e a notícia como uma construção social, deve-se considerar suas condições
de produção e existência, que envolvem a realidade, os constrangimentos impostos aos
jornalistas no sistema organizacional, as narrativas que orientam o que os jornalistas
escrevem, as rotinas que determinam o trabalho, os valores-notícia dos jornalistas, as
identidades das fontes de informação utilizadas e seus interesses (Traquina, 2012).
Holanda (2018) destaca que a primeira vez que o termo “infanticídio” indígena foi
trazido ao público como pauta foi quando a entidade evangélica Jovens com uma Missão
ocupou o espaço de fala da TV Globo, em horário nobre, no Programa Fantástico, como
mediadora e tradutora privilegiada dos indígenas no episódio envolvendo as crianças
Suruwahá. A entidade se define como uma missão internacional direcionada à mobilização
de jovens de todas as nações para a obra missionária, chamados para “apresentar todo o
evangelho, a todo o homem, por todo o mundo”179.
O que ela esconde de sua campanha publicitária de forte apelo emocional é o fato de
que foi responsável pelo aprofundamento do contato entre os Suruwahá e os não indígenas,
a despeito da sua decisão de se manter em isolamento voluntário, das solicitações da Funai e
das medidas judiciais exigindo a sua retirada de dentro das aldeias. Segundo Holanda (2018),
diferente das afirmações que apresentaram os Suruwahá como infanticidas no Programa de
TV, o que marca a história recente deste povo de forma trágica é o alto índice de suicídios,
“intensamente articulado a seu sistema cosmológico e à situação de confinamento territorial
nas últimas décadas”(DalPozapud Holanda, 2005).
“Sumawani tem apenas seis meses. Quase nada diante de uma vida inteira. Mas, no
caso dela, ter chegado até aqui pode ser considerado um milagre” (Fantástico, 2005),
anunciava o repórter, ao apresentar o caso da criança nascida com indefinição sexual, e de
Iganani, portadora de paralisia cerebral. As duas histórias foram narradas pela tradução da
missionária Márcia Suzuki, criadora da JOCUM e posteriormente da ONG Atini, que se
apresenta como uma entidade de defesa dos direitos das crianças indígenas.
De caráter sensacionalista e pouco informativo, a reportagem creditava à burocracia a
demora na liberação, pelas agências do Estado (no caso, Funai e Funasa), da documentação
da criança, que se encontrava em São Paulo aguardando pelo “milagre”. Ocorre que a
retirada de crianças indígenas de suas aldeias por missionários é crime. Transferências por
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Informação disponível em: http://www.jocum.org.br/quem-somos/.
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motivos de saúde devem ser autorizadas e conduzidas pelos agentes do Estado, mediante
procedimentos legais próprios, acompanhamento técnico adequado e a anuência das
comunidades envolvidas, sempre que necessário.
Embora a reportagem tenha veiculado as falas dos representantes da Funai e da
Funasa, então responsável pelo atendimento à saúde indígena, e ainda a ilegalidade
envolvida nas ações da organização religiosa quando da retirada das crianças sem
autorização, os fins pareciam justificar os meios, já que o que se debatia ali era a condenação
à morte, “sem perdão”, de dois recém-nascidos.
Essa foi a característica das grandes reportagens sobre o tema do “infanticídio”
indígena no momento de sua criação, norteadas pelo apelo emocional dramático do fato
recém conhecido e pouco ou nenhum aprofundamento da atuação das organizações
religiosas de alcance internacional que, desde os anos 1970, assediam povos isolados e de
recente contato no Brasil.
A bancada evangélica no Congresso
As consequências da atuação missionária, que vão desde a contaminação por
doenças infectocontagiosas até processos bastante controversos de retirada de crianças
indígenas de suas famílias para serem criadas em lares evangélicos em grandes cidades, não
foram pauta das primeiras notícias sobre o “infanticídio” indígena. Essa característica,
contudo, como se demonstrará adiante, sofreu relativa transformação a partir das
consequências negativas para os Povos Indígenas da atuação da bancada evangélica no
Congresso Nacional, que levou os jornalistas a adotarem uma postura mais responsável ao
abordar o delicado tema.
A base da bancada evangélica passou a se movimentar a partir do mesmo ano de
2005, dando início às audiências públicas que iriam discutir o “infanticídio” indígena,
culminando na elaboração do Projeto de Lei 1057/2007, destinado ao combate a “práticas
tradicionais nocivas e à proteção dos direitos fundamentais de crianças indígenas, bem como
pertencentes a outras sociedades ditas não tradicionais” (Ementa do PL 1057/2007).
Nelas, estruturou-se o discurso que afirmava, apesar da ausência de qualquer dado
consolidado, uma realidade oculta mediante a qual diversos Povos Indígenas no Brasil,
apoiados pela omissão do Estado, praticariam tradicionalmente o assassinato de crianças. Os
debates que se seguiram expuseram os indígenas brasileiros a um dos maiores ataques
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articulados contra seus modos de vida na história recente do país.
A primeira das audiências foi realizada três meses após a publicação da reportagem
do Fantástico. As representações indígenas não participaram do debate, protagonizado por
uma troca de acusações entre a Funai e a ONG Atini.
Ao mencionar a atuação da mídia no reforço da criação da categoria jurídica do
infanticídio, Holanda (2018) destaca outros episódios midiáticos igualmente relevantes, que
transformaram a história da indígena Hakani em símbolo do Projeto de Lei que une
parlamentares evangélicos e organizações não governamentais proselitistas: as matérias
jornalísticas A segunda vida de Hakanie Hakani ganha o mundo, publicadas pelo jornal
Correio Brasilienze em setembro de 2007 e em maio de 2008; o filme Hakani: a história de
uma sobrevivente, dirigido por David L. Cunningham, filho do casal Loren e Darlene
Cunningham, fundadores da YouthWith A Mission (YWAM), apresentado ao público como
um documentário; e a reportagem especial do programa Domingo Espetacular, da TV Record,
de 07 de novembro de 2010, que veiculou imagens editadas do “documentário” que, entre
outras cenas ficcionais, apresentava uma encenação de uma criança indígena sendo
enterrada viva, supostamente Hakani.
Hakani, com o apoio da grande mídia, se tornou, então, o símbolo máximo da ONG
Atini na sua luta pela criminalização do “infanticídio” indígena. A jovem fora adotada onze
anos antes pelo casal de missionários responsável pela JOCUM/Atini, Edson e Márcia Suzuki.
“Índia Suruarrá rejeitada pela família escapa da morte com ajuda de missionários e
ganha um novo lar” (Correio Braziliense apudAtini, 05 de outubro de 2007). A chamada que
ilustra a reportagem do Correio Braziliense vem acompanhada de uma fotografia de Hakani,
entre duas crianças brancas, recebendo o “carinho das colegas Ana e Renata, do Leonardo Da
Vinci” (Legenda da foto de Breno Fortes/CB, mencionando escola particular de Brasília). Ao
narrar a nova vida de Hakani cercada de afeto e acolhimento na nova escola e longe de sua
sociedade implicitamente homicida, o repórter descreve os integrantes do povo Suruwahá
como aqueles que “acreditam que criança com algum tipo de deficiência não é ser humano.
E o fim deles é a morte. Sem apelos, sem condescendência. Sem ritual”. A amiga que acolheu
Hakani arremata a notícia, “dando um chute a qualquer sinal de preconceito”: “Ela é
igualzinha a gente. Eu nem lembro que ela é índia” (Reportagem do Correio Braziliense
reproduzida pela ONG Atini em 05 de outubro de 2007).
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Retornando ao tema no ano seguinte com a reportagem Hakani ganha o mundo, de
15/08/2008, o mesmo repórter afirma, sem indicar as fontes que, “das mais de 200 etnias
que existem no Brasil, 20 ainda levam à morte bebês portadores de deficiência física, gêmeos
e filhos de mães solteiras” (Correio Braziliense, Cidades, p.44, reproduzida pelo Instituto
Socioambiental na mesma data). O tom da notícia é sentimental e pouco informativo, foca a
história da criança indígena, que virará “documentário”, sem qualquer contexto sobre as
noções de formação de pessoa e interditos de vida entre os Suruwahá. As únicas vozes
presentes na notícia, novamente, são as dos missionários Suzuki.
O “documentário” relacionado à vida de Hakani possui cenas chocantes realizadas
com atores indígenas, muitos deles que sequer sabiam do que se tratava. Por essa razão, o
Ministério Público Federal move ação de reparação de danos ao Povo Karitiana, que integra o
elenco, por ter sua imagem, sem consentimento prévio, livre e informado, aliada à prática do
infanticídio, com consequências cosmológicas e sociais traumáticas à sua população.
Exibido pela TV Record em uma reportagem especial do Programa Domingo
Espetacular, não apenas a produção cinematográfica, mas em especial a reportagem,
receberam diversas e duras críticas. Braga (2006), ao discorrer sobre o subsistema de
resposta social que integra os processos midiáticos e seus produtos, constituindo-se como
um modo organizado de ação social sobre os produtos midiáticos a partir da reprodução
comentada de seu conteúdo discursivo, demonstra, entre outras coisas, que os processos e
produtos midiáticos e seus efeitos não se encerram no momento da recepção.
Aduz ainda que, na análise de qualquer hipótese a respeito da constituição de uma
esfera pública midiática, isto é, da existência de um debate social produtivo, aberto e plural
sobre questões de relevância social por meio de processos midiáticos, deve se levar em
conta a necessidade pretérita de uma efetiva existência de debate social igualmente
produtivo, aberto e plural sobre os processos midiáticos.
A reportagem do Programa Domingo Espetacular, ao tempo em que motivou atos de
preconceito contra os Povos Indígenas, como demonstrado em matéria do jornalista José
Ribamar Bessa Freire veiculada no Jornal Brasil de Fato (23/11/2010), também gerou reação
dos Povos Indígenas e de seus apoiadores, organizados para fazer circular um processo
crítico de fala sobre a mídia.
Na matéria A anta que virou elefante num Domingo Espetacular (2010), Freire relata
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as agruras enfrentadas pela indígena Rosi Waikhon na periferia de Manaus: “Ei, índia, você
não é gente, índio mata o próprio filho, vocês deviam morrer” (Brasil de Fato, 23/11/2010),
ela relatou ter ouvido ao jornalista. O narrador da TV Record, generalizando a prática ao
anunciar que “a cada ano, centenas de crianças são enterradas vivas na Amazônia” (Domingo
Espetacular, 2010) sem o apoio de qualquer dado científico, ajudou, mais uma vez, a
reproduzir não somente uma informação equivocada e sensacionalista, mas a construir no
imaginário social uma visão negativa e irreal sobre a convivência familiar e comunitária em
comunidades indígenas, e a reforçar o discurso colonial da conversão religiosa como uma
necessidade moral imperativa para livrar os Povos Indígenas de si mesmos. Salvá-los, como
se pensava no século XVI.
As mulheres indígenas, alardeadas como as principais vítimas de tais práticas culturais
arcaicas e nocivas, reagiram imediatamente quando reunidas no I Encontro Nacional de
Mulheres Indígenas, realizado em novembro de 2010 em Cuiabá. Ali, publicaram a Carta das
Mulheres Indígenas em repúdio ao programa exibido pela TV Record no Domingo
Espetacular, quando denunciaram que a reportagem colocou os Povos Indígenas como
“coletividades que agridem, ameaçam e matam suas crianças sem o mínimo de piedade e
sem senso de humanidade”, atuando para facilitar a “intervenção do Estado para retirar
crianças do convívio familiar indígena entregando-as à adoção, principalmente por famílias
estrangeiras” (Publicado em 29/11/2010 no blog Combate ao Racismo Ambiental) .
A importância dos processos de crítica de mídia, como atesta Braga (2006), está
justamente na capacidade de redirecionamento das narrativas que compõem o subsistema
de produção, tensionando-as e, eventualmente, influenciando-as. Na esteira de seu
pensamento, restou demonstrado que os Povos Indígenas não se mostram alheios ou
passivos frente aos conjuntos de fala que os afetam, ou seja, eles

não apenas sofrem os aportes midiáticos, nem apenas resistem
pontualmente a estes. Muito diversamente, se organizam como
sociedade, para retrabalhar o que circula, ou melhor: para fazer
circular, de modo necessariamente trabalhado, o que as mídias
veiculam (Braga, 2006, p. 39).

A reação das mulheres indígenas à TV Record pode ser caracterizada como um
importante processo crítico protagonizado pelos Povos Indígenas sobre o tema, na medida
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em que se voltam para os processos de produção midiática e seus produtos em
enfrentamento tensional e

em controle de desvios e equívocos midiáticos, em aperfeiçoamentos
qualitativos, na defesa de valores sociais, em aprendizagem e em
socialização competentes, na fruição qualificada em termos reflexivos
ou estéticos, em informação de retorno, redirecionadora dos
produtos, em percepções qualificadas (Braga, 2006, p. 46).

A esses episódios acrescenta-se nova produção do Programa Fantástico, veiculada em
08/12/2014: Tradição indígena faz pais tirarem a vida de crianças com deficiência física. Em
aberta militância pela aprovação do PL que criminaliza os Povos Indígenas, a reportagem
afirma que “a prática acontece em pelo menos 13 etnias indígenas do Brasil” e que se trata
de uma “tradição comum mesmo antes do homem branco chegar ao país”.
Os apresentadores do Programa abrem a notícia em apelo sentimental: “Um assunto
da maior importância: o direito à vida. Você acha certo matar crianças recém-nascidas por
causa de alguma deficiência física?”, questionam, antes de seguir com a falsa informação de
que as leis brasileiras asseguram “a grupos indígenas o direito à prática do infanticídio, o
assassinato de bebês que nascem com algum problema grave de saúde” (Fantástico, 2014).
Na sequência, a reportagem apresenta ao público o Projeto de Lei capitaneado pela
exitosa articulação entre a JOCUM, a Atini e a Bancada Evangélica no Congresso Nacional,
sem fazer menção às suas vinculações religiosas e ao problemático “trabalho” das
instituições responsáveis pela criação da pauta, alvo de inúmeros processos judiciais
envolvendo invasão de Terras Indígenas e retirada ilegal de crianças: “Um projeto de lei que
pretende erradicar o infanticídio já foi aprovado em duas comissões na Câmara Federal e
agora vai para votação no plenário”.
Segundo o Registro de nota técnica da AGU/Funai sobre a impropriedade da emenda
substitutiva para a defesa dos povos indígenas e suas crianças, referida pelo deputado
federal Chico Alencar (PSOL/RJ) durante debate sobre o PL em 26/08/2015, o projeto em
questão “não traz nenhuma novidade no que se refere à proibição de condutas que atentem
contra a vida e a saúde desses atores, tendo em vista que o Código Penal brasileiro já se
aplica indistintamente a todos os brasileiros, incluídos os indígenas” (Nota Técnica Conjunta
sobre a Subemenda Substituta Global ao Projeto de Lei n° 1057/2007).
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O texto da Nota também informa que “todos os dados que têm sido coletados com
relação à violência contra crianças e jovens demonstram que não há qualquer estatística que
demonstre maior incidência de casos de infanticídio, homicídio ou maus tratos por parte dos
povos indígenas em relação aos casos observados na sociedade envolvente”, concluindo que

a subemenda está calcada em argumentos que não estão baseados em fatos,
dados ou estatísticas sobre a violência contra os povos indígenas,
reproduzindo estereótipos preconceituosos de que os indígenas seriam mais
violentos, menos esclarecidos e mais propensos a atentar contra a vida
humana (Discursos e Notas Taquigráticas – Câmara dos Deputados, Sessão:
240.1.55.O, 2015).

As abordagens atuais
Passados anos do debate que deu início à criação da categoria do “infanticídio”
indígena, diversos e importantes eventos ocorreram. No ano de 2015, após muitas idas e
vindas, o PL 1057/2007 foi aprovado na Câmara dos Deputados, seguindo ao Senado com
nova denominação, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 119/2015.
Em 2016, após o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff e anúncio do então
governo Michel Temer de que a Funai ficaria sob a tutela do Partido Social Cristão (PSC),
nova audiência pública sobre o tema do “infanticídio” foi realizada, desta vez no Senado.
No mesmo ano, uma nota de repúdio elaborada pela autarquia indigenista sobre o
texto do Comitê Organizador das Paralimpíadas daquele ano destituiu do cargo o então
Presidente da Funai, Artur Nobre Mendes. A organização escolheu a indígena
IgananiSuruwahá, um dos bebês do Fanástico de doze anos antes, para participar da
cerimônia de revezamento da tocha olímpica:

A criança, por não andar, estava condenada à morte por envenenamento em
sua própria comunidade. Prática cultural que não é considerada crime pelas
leis brasileiras. Hoje, Iganani tem 13 anos e em agosto de 2015 a Câmara dos
Deputados aprovou a “Lei Muwaji”, que visa combater práticas tradicionais
nocivas em comunidades indígenas – como infanticídio ou homicídio, abuso
sexual, estupro individual ou coletivo, escravidão, tortura, abandono de
vulneráveis e violência doméstica – e garantir a proteção de direitos básicos
dos indígenas. (Comitê organizador dos Jogos Paralímpicos Rio, 2016).
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A reação da Funai, além de informar sobre a ausência de dados suficientes para se
fazer afirmações sobre a “prática cultural” mencionada, lembrou que “a alegação dessa
suposta prática serve, muitas vezes, como tentativa de criminalização e demonstração de
preconceito contra os povos indígenas” (Nota da Funai, 16 de setembro de 2016).
Após as eleições de 2018 e início do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro,
Damares Alves, uma das fundadoras da ONG Atini e ex- assessora da bancada evangélica no
Congresso Nacional, entusiasta da criminalização do “infanticídio” indígena, assumiu o cargo
de Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, protagonizando falas controversas sobre
os direitos das crianças indígenas e uma disputa perdida pelo governo pela redução das
atribuições da Funai e redirecionamento de suas competências da pasta da Justiça para a
pasta comandada pela ministra fundamentalista.
O que mudou, nessa sequência de eventos, e que é importante relacionar aqui, foi a
abordagem que mesmo a grande mídia passou a dar ao tema, contrastando as coberturas
anteriores de caráter sensacionalista de forte apelo sentimental e falas unidirecionadas pelos
missionários evangélicos, com pouca informação de interesse público.
Matéria publicada pelo portal UOL em 09 de agosto de 2019, iniciativa para
checagem e esclarecimento de fatos (Damares erra dados sobre mortes de bebês indígenas e
Comissão da Anistia), relata que a Ministra mentiu ao declarar ao Programa Impressões, da
TV Brasil, que “há cerca de 1500 assassinatos de crianças em aldeias por ano no Brasil”. Antes
de se impressionar com o fato, a reportagem, que inicialmente não emprega o termo
“infanticídio”, buscou elucidar os dados com especialistas de universidades públicas
brasileiras, chegando à conclusão de que não é possível especificar o número de
“infancitícios” indígenas e que há, diferente das afirmações da Ministra, índios com
diferentes tipos de necessidades especiais em aldeias.
No início do ano, uma reportagem ainda mais esclarecedora ganhou a capa da Revista
Época. A história de Lulu – Índios do Xingu narram a partida de menina criada como filha
pela ministra Damares Alves há quase 15 anos, buscou reconstituir os fatos que levaram
Damares Alves a retirar Kajutiti Lulu Kamayurá, de 20 anos, de sua aldeia de origem. A
criança é apresentada por Damares como sua filha adotiva, embora a adoção, como
esclarece a reportagem, nunca tenha sido formalizada legalmente.
Em um franco processo de escuta, os repórteres se dirigiram à aldeia Kamayurá onde
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nasceu Lulu, buscando reconstituir os fatos pela ótica dos indígenas, que denunciam que
“Damares levou a menina irregularmente da tribo” (Revista Época, em 31 de janeiro de
2019). A história da criança, criada pela avó Tanamukaru e sequestrada a pretexto de
realização de tratamento dentário, por Damares e Suzuki, é impressionante. A avó,
verdadeira mãe de Lulu pela ótica indígena, ainda reclama o retorno da neta à comunidade.
Segundo a reportagem, Damares, ao contar sua história com Lulu, descreve de forma
sombria os índios, alegando que a filha “foi salva do sacrifício”. As acusações de maus-tratos
e infanticídio são, finalmente, rebatidas com veemência por uma produção midiática que
obedeceu à premissa básica de ouvir todos os lados da história. A matéria também elucida
que os indígenas desenvolveram estratégias próprias de lidar com os interditos de vida,
sendo muito comum, nos dias de hoje, a adoção de crianças entre familiares para os casos
em que as elas não possam, por razões diversas, permanecer com seus pais biológicos. Dessa
forma, se criam novos sistemas de vínculos e obrigações mútuas que envolvem a retribuição
dos cuidados, aos idosos, das crianças criadas sem seus genitores.
A matéria ainda detalha os procedimentos legais exigidos para processos de guarda e
adoção de crianças indígenas, abertamente ignorados pela Ministra, que reconheceu que
jamais procurou a justiça para regularizar a situação de sua filha. Além disso, vincula os
objetivos religiosos da ONG de Damares, a Atini, à suposta bandeira de salvar crianças do
“infanticídio” e às investigações que lhe pesam por rapto de crianças indígenas, descrevendo
outros casos em que crianças foram subtraídas de suas comunidades sem qualquer processo
formal de adoção, risco de morte ou consentimento comunitário. Traz, também, de forma
responsável, os dados oficiais produzidos até então sobre a prática do “neonaticídio
indígena” (termo utilizado pelo Ministério da Saúde), evidenciando os exageros grosseiros e
gerenalistas proferidos pelas entidades religiosas.
Abordando outro caso semelhante envolvendo os mesmos protagonistas, reportagem
da Folha de S. Paulo intitulada ONG de Ministra é acusada de incitar ódio a indígenas e tirar
criança de mãe, publicada em 15 de dezembro de 2018, traz a história de uma indígena de
16 anos, do Povo Sateré-Mawé, levada para uma chácara da Atini, em 2010, pelo tio materno
e sua esposa. Ali, teria engravidado de um rapaz de outro povo. A reportagem, que teve
acesso a documentos de um processo que reclama a devolução do filho à mãe e corre em
segredo de justiça, relata que a criança está hoje sob a tutela do irmão de uma das donas da
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Atini, Márcia Suzuki.
Conforme informa a matéria, para os procuradores, a história “foi retorcida e
distorcida até fazer parecer uma adoção comum de uma criança vulnerável de mãe incapaz
por um casal de classe média de Volta Redonda”, representando “mais um exemplo da
atuação sistemática desses grupos missionários contra os povos indígenas e seus modos de
vida, com o fim de fazer valer unilateralmente a concepção daqueles sobre a destes”.
Mesmo reportagem do Jornal O Globo de caráter mais descritivo, ao anunciar a
aprovação, pela Câmara, do projeto de lei que criminaliza o “infanticídio” indígena (Câmara
aprova punição para quem não comunicar 'infanticídio indígena', de 26 de agosto de 2015),
traz o termo entre aspas, além de uma relativa pluralidade, ao mencionar os
posicionamentos de deputados que se manifestaram tanto a favor quanto contra o projeto
de lei. Entre aspas também, a reportagem menciona que um dos deputados presentes na
votação chegou a dizer que é preciso modificar “culturas erradas”. A matéria é concluída com
uma nota técnica da Funai que aponta que

são cada vez mais frequentes as denúncias e processos judiciais sobre casos
de adoção forçada, roubo e tráfico de crianças e jovens indígenas sobre o
pretexto de salvação do indivíduo de seu próprio povo e cultura, o que
demonstra que a violência contra essas crianças e jovens decorre em maior
medida da sociedade envolvente e não do interior de suas comunidades
(Funai apud O Globo, 2015).

Conclusão
Todo discurso deve ser entendido na dimensão de uma prática social. Ele implica uma
relação dialética com a estrutura social e contribui para um sistema de conhecimento e de
crença. O discurso é uma forma de poder. Segundo Thompson (2011), ele nasce na atividade
de produção, transmissão e recepção dos sentidos envoltos em formas simbólicas, e seus
principais dispositivos são os meios de comunicação e informação. Para o autor, esse poder
está na capacidade de “provocar reações, liderar respostas de determinado teor, sugerir
caminhos de decisões, induzir a crer e a descrer” (p. 24).
Os exemplos recortados para esta pesquisa parecem demonstrar que o jornalismo
profissional, como produto e produtor dos consensos sociais, também tem alterado sua
postura com relação à abordagem do tema. Passado o processo de surpresa e
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sensacionalismo possibilitados com o conhecimento do fato em seu início, ainda que as
coberturas atuais não tenham a possibilidade de se aprofundar na questão em suas
características ontológicas, pode-se dizer que estão se pautando, em princípio, pela defesa
da pluralidade sociocultural indígena ao incluir as perspectivas ameríndias, além das de
especialistas como antropólogos e indigenistas, aos fatos do cenário político contemporâneo.
Talvez os processos de crítica sobre a mídia, tanto os especializados protagonizados
pela Associação Brasileira de Antropologia ou pelos próprios jornalistas, quanto aqueles
advindos dos movimentos sociais indígenas ou de outros processos de interação menos
institucionalizados, mas que igualmente tensionaram as publicações iniciais sobre a
temática, tenham conseguido influenciar suficientemente o subsistema de produção de
notícias.
Ainda, não se deve deixar de considerar que o contexto político da sociedade
também influi nas abordagens das notícias, tendo em vista que o crescimento do
fundamentalismo religioso cristão tem se mostrado cada vez mais como um grave risco à
manutenção das instituições democráticas no país, sem as quais o próprio jornalismo
profissional, ainda que comercial e pautado por diversos interesses políticos e econômicos,
corre o risco de sucumbir.

INDIGENOUS “INFANTICIDE” AND SOCIO-CULTURAL PLURALITY UNDER THE LENSES OF
REFERENCE JOURNALISM
ABSTRACT
This article aims to develop a discourse analysis, with comparative goals, of a set of publications
published by TV Globo, Época, TV Record, CorreioBraziliense, Folha de São Paulo, UOL and O Estado
de São Paulo, about the creation process of the juridical figure of indigenous “infanticide” in Brazil. It
is intended to investigate the treatment that the mainstream media has been giving to the theme in
order to identify speeches elaborated at the beginning of its presentation to the public, in 2005, from
the development of the legal category of “infanticide”, which marked the debates in the National
Congress during a series of public hearings organized by the evangelical bench to discuss the issue, to
the appointment of Damares Alves, personally involved with the evangelical militancy in Indigenous
Lands, as Minister of Women, Family and Human Rights. It was identified that the category of
indigenous “infanticide” was created and solidified by a communication strategy performed by
Christian proselytizing entities such as YWAM (Youth with a Mission) and the NGO Atini, organizations
that, despite harassing Isolated and Recently Contacted Indigenous Peoples in Brazil since the 1970s,
were able to count on the support of the Brazilian main media groups, which granted them
considerable coverage.
Keywords: Indigenous Rights; Infanticide; Socio-Cultural Plurality; Human Rights.
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JORNALISMO AMBIENTAL NA ERA DIGITAL: UM ENSAIO SOBRE AS INICIATIVAS INDEPENDENTES
ATUANTES NO BRASIL

EulaLôbo Netto Vila Verde180

RESUMO
Experiências e práticas jornalísticas atuantes no ecossistema digital emergem no mundo todo. A
maioria destas iniciativas é liderada por jornalistas, em padrões de autogestão e com modelos de
negócio que desfazem com a exclusividade dos anúncios. Apresentam uma linha editorial autônoma
que, em sua grande maioria, rompe com os ‘não-ditos’ da imprensa convencional. Estas expressões
jornalísticas emergentes podem ser consideradas como independentes, apesar de não haver
consenso sobre este conceito. Este ensaio cita oito experiências digitais de jornalistas, em contexto
brasileiro, que se propuseram a levantar exclusivamente a temática ambiental e as discute do ponto
de vista de conteúdo, formato e viabilidade econômica. Trata-se de uma pesquisa exploratória inicial
com o levantamento das produções acadêmicas sobre o tema, sendo assim, inicia-se uma discussão a
respeito do jornalismo ambiental atuante no digital e até que ponto se mantém como independente.
Pioneirismo no digital e alinhamento aos recursos multimidiáticos e interativos são os principais
apontamentos das experiências digitais exclusivas as coberturas ambientais analisadas neste
trabalho. Este é um ensaio para uma pesquisa mais robusta que investiga a possibilidade do
jornalismo independente e digital quebrar o silenciamento de debates profundos e complexos,
distanciando-se de uma cobertura que foca em desastres naturais ou acidentes ambientais.

Palavras-chave: Jornalismo Ambiental; Digital; Independente; Brasil.

1 INTRODUÇÃO

Mais de 200 iniciativas estão catalogadas no Mapa do Jornalismo Independente181
conduzido pela Agência Pública - Agência de reportagem e jornalismo investigativo no Brasil.
Um número expressivo de iniciativas jornalísticas exclusivamente digitais e que se consideram
independentes. Um levantamento que provoca a reflexão sobre o sentido de independência
no jornalismo dos dias atuais.
O recorte sobre a temática ‘meio ambiente’ possibilita averiguar como o jornalismo
especializado tem se comportado diante deste novo cenário contemporâneo, fortemente
marcado pelo digital. Oito experiências inerentes ao Mapa da Agência Pública são citadas e
180
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brevemente detalhadas: Amazônia Real, #Colabora, Conexão Planeta, Ecodesenvolvimento,
Envolverde, Infoamazônia e o Eco. Soma-se a este grupo, o projeto jornalístico “Por trás do
alimento”, ainda não citado pelo Mapa da Agência Pública.
Referências bibliográficas dão suporte para a análise dos cases jornalísticos e
contribuem

para

as

considerações

de

um

jornalismo

ambiental

atuante

na

contemporaneidade. Há apontamentos sobre a independência, enquanto ideal ao jornalismo
que busca distanciar-se do mainstream, e também o questionamento a respeito de sua
viabilidade econômica. Este artigo trata-se de um trabalho preliminar de uma pesquisa mais
robusta e detalhada a ser desenvolvida.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1. Reflexões acerca do jornalismo independente digital
A condução do conceito de jornalismo independente passa por uma linha editorial
autônoma, independente das convenções da imprensa tradicional. Marques de Melo (2003)
explica linha editorial como a seleção de notícias, em que há a preferência por certos assuntos
e fontes. Possuir uma linha editorial autônoma não é condição suficiente para preencher os
requisitos do jornalismo independente. Novos formatos econômicos sempre foram a grande
questão. O modelo de anúncios ou os classificados, na maior parte dos casos, deixam um
rastro de atrelamento às corporações e até mesmo ao Estado. A viabilidade econômica do
jornalismo independente ainda está por demonstrar.
Reis (2017) considera que o jornalismo independente sempre foi o contraponto aos
tradicionais veículos midiáticos e, por ser assim, reconhece-o como jornalismo em transição.
Nas últimas décadas, por meio da internet, constata-se a existência de projetos jornalísticos
digitais que se denominam independentes e são liderados e elaborados por jornalistas, que
buscam construir um conteúdo distante dos mainstream media.

Em um aspecto normativo, independência pode se referir ao que Habermas
chamou de “autonomia da esfera pública”. Mas o termo também pode ser
compreendido como uma maneira de se distanciar da imprensa ou da
indústria convencional (mainstream). Esse distanciamento se daria não
apenas no formato, mas nas práticas e rotinas de produção, um jeito
diferente de fazer o jornalismo, onde as regras do mercado e da indústria
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convencional não aprisionariam a criatividade e a liberdade autoral dos
produtores. (ASSIS, et al., 2017, p. 6 e 7)

Não há consenso entre pesquisadores sobre se a prática do jornalismo emergente se
enquadra no conceito de independência, uma vez que há experiências atemporais sobre
práticas em oposição ao mainstream. Para Chorilli (2012, p.8), o “Pasquim foi representante de
um jornalismo híbrido e de certa forma experimental, e continua a ser sem precedentes até
para os dias atuais”.
Correia (2003) utiliza a expressão comunidade noticiosa por entender que há sim
expressões profissionais jornalísticas realizadas desde que com algum tipo de mediação e que
impliquem a existência de dados e fontes. Em sua grande maioria, ocupam espaços na internet
para sua realização, principalmente por seu caráter independente dos oligopólios da
informação.

Provavelmente, este registro, em que há abertura à causa e à opinião dos
públicos, é balanceado pela existência de uma tematização, de uma ética e de
formas de mediação mínimas, poderá dar origem a um eventual novo
formato jornalístico: em vez do jornal, a comunidade noticiosa,
hipermediática, centrada em causas ou temas que constituem a razão de ser
da sua existência , extremamente aberta à participação dos públicos que
podem mesmo participar na elaboração do material editado, mas com
critérios que têm a ver com a própria razão de ser da comunidade noticiosa.
(CORREIA, 2003, p.16)

Assim, não há concisão em relação ao jornalismo independente. Seu termo remete-se a
uma iniciativa de comunicação que se estabelece em oposição à agenda midiática que pode
ser encontrada nos veículos de imprensa convencional. Organizam-se da maneira mais
horizontal possível e partem de pautas engajadas às causas que lhe parecem legítimas. Existem
exemplares de jornalismo independente ao longo das últimas décadas, mas agora há uma
reorganização via digital, em novas experiências.

2.2. Jornalismo independente e digital na América Latina: a presença no Brasil
Schmitz Weiss et al. (2017) conduziram um estudo fundamentado em uma série de
grupos focais que ocorreu entre junho e julho de 2015 com a participação de 16 organizações
empreendedoras de jornalismo independente da América Latina. Representantes de nove
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países, Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México, Nicarágua, Peru e Venezuela, foram
selecionados. A equipe reitera que existe um “boom” de iniciativas empreendedoras de mídia,
na América Latina.
Para selecionarem seus objetos de estudos, Schmitz Weiss et al. (2017) elencaram cinco
critérios: usar diversas técnicas de contar histórias e captar notícias; utilizar ferramentas e
tecnologias; incorporar diferentes processos; procurar caminhos para engajar a audiência e,
por último, trabalhar com novos modelos de negócios que se distanciam da convencionalidade
dos anúncios e classificados.
Em 2019, no Brasil, existe o Mapa do Jornalismo Independente conduzido pela Agência
Pública - Agência de reportagem e jornalismo investigativo. São mais de 215 iniciativas
catalogadas (dado conferido e colocado em planilha no dia 9 de abril de 2019). De acordo com
o site, para a seleção ao Mapa do Jornalismo Independente, os projetos devem ter atuação na
web e se desenvolverem a partir da cobertura jornalística, além de não serem ligados aos
grandes grupos de mídia.
Em um cenário brasileiro em que a mídia se estruturou em todo século XX nas mãos de
grupos familiares, na máxima de um grande e poderoso domínio dos meios de comunicação de
massa, é relevante a existência de mais de 200 iniciativas catalogadas como jornalismo
independente na web. Temas como direitos humanos, cultura, meio ambiente, política e
regionalismos ocupam quase todas as temáticas dos projetos.
Com suas dimensões territoriais e multitemáticas, seria impossível a mídia
convencional brasileira cobrir tudo e com plenitude. Equipes reduzidas são comuns nas
redações, assim como linhas editoriais específicas com suas rígidas determinações. Em Edy
(2014) verifica-se que a ausência de alguns temas no ecossistema de meios de comunicação
trouxe a insurgência de algumas memórias. Palácios (2010, p. 40) esclarece que “para a
(re)construção histórica pode ser tão importante aquilo que se publica nos jornais e se diz no
rádio e na TV, como aquilo que não se publica”.
Em decorrência, estes ‘não-ditos’, ou assunto não publicados, podem explicar
desconfortos dos jornalistas que levaram suas pautas para as redações em que trabalhavam e
lhes eram negadas em seu exercício profissional. Este mal-estar entre alguns jornalistas,
somado às crises financeiras das empresas convencionais de comunicação, é uma das
hipóteses para o alto número de empreendimentos jornalísticos ditos independentes surgidos
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nos últimos anos, principalmente na América Latina. Há ainda o acesso à internet – que
oportuniza publicações que antes eram somente viabilizadas via impresso ou pelos meios
eletrônicos de transmissão, tais como rádio e televisão.
Muitas vezes os jornalistas que atuam no ecossistema independente legitimam uma
causa que consideram justa e abrem espaço para a discussão, porém com técnicas e regras
jornalísticas. Ainda é um problema por resolver a sobrevivência financeira destes projetos,
principalmente quando o foco é continuar a ter autonomia em suas linhas editoriais.
A prevalência do factual nos veículos de comunicação de massa tradicionais
comumente leva os desastres e acidentes naturais como pautas ambientais. Existem, então, os
não-ditos ou os considerados silenciamentos da imprensa principalmente frente aos
problemas socioambientais e a complexidade destes assuntos (LOOSE; CAMANA; BELMONTE,
2017). No momento atual, com experiências digitais independentes, há a possibilidade de
compreender como se tem elaborado o jornalismo ambiental em um contexto emergente e
digital.

Já o Jornalismo Ambiental, que é jornalismo em primeiro lugar, caracteriza-se
por produtos (veículos, de maneira geral) que decorrem do trabalho realizado
por profissionais que atuam na imprensa. Ele está definido tanto pelas
matérias/colunas/editorias/cadernos sobre meio ambiente publicados na
mídia de massa (imprensa de informação geral ou especializada) como nos
veículos ou espaços (de produção jornalística) exclusivamente destinados ao
meio ambiente (são exemplos a Revista do Meio Ambiente, a Ecoagência e o
site Jornalistas Ambientais, a revista digital da Envolverde, o jornal digital do
Ambiente Brasil, os programas Repórter Eco ou Globo Ecologia e mesmo
todas as mensagens que são trocadas na Rede Brasileira de Jornalistas
Ambientais). (BUENO, 2007, p.34)

Bueno (2007) citou algumas iniciativas de uma produção jornalística digital
independente sobre meio ambiente. Hoje, permanecem uma destas experiências, a Revista
Envolverde, o que demonstra o pioneirismo digital das expressões jornalísticas que cobrem
meio ambiente no Brasil.
Fahy (2018) traz a discussão de que o jornalismo ambiental desde a década de 60 se
posiciona de maneira imparcial e tornou-se então precursor em iniciativas independentes que
lhe permitem uma atuação profissional diante de causas que lhe parecem justas. Sendo assim,
organizam-se para elaboração de conteúdos especializados e para públicos fragmentados e
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ativos desde muito antes da discussão sobre a imprensa nativa digitalmente. Um exemplo
citado foi o trabalho “Dot Earth” do New York Times, publicado entre 2007 e 2016 que
provocou uma discussão sobre as mudanças climáticas, com a participação ativa de
especialistas e a comunidades de leitores (FAHY, 2018, p. 859, 860).

2.3. Jornalismo digital independente e a cobertura ambiental

Dentre 215 instituições catalogadas na Agência Pública, em seu Mapa do Jornalismo
Independente no Brasil, foram selecionados os projetos com foco na cobertura ambiental.
Amazônia Real, #Colabora, Conexão Planeta, Ecodesenvolvimento, Envolverde, Infoamazônia,
O Eco e Plurale são as iniciativas jornalísticas independentes filtradas com temática ambiental
dentre o Mapa do Jornalismo Independente. Nos dias 9 e 10 de abril, foi realizado um estudo
prévio a partir da análise do site de cada projeto e foram averiguadas as informações
principalmente dos campos institucionais.
1. Amazônia Real182
Atuante desde outubro de 2013, duas experientes jornalistas, com mais de 20 anos de
atuação, Elaize Farias e Katia Brasil, lideram um time com mais oito colunistas e colaboradores.
O site não menciona a expressão jornalismo independente, mas declara-se comprometido a
fazer um jornalismo diferente do mainstream. Afirma-se como ideal editorial a busca por
grandes histórias da Amazônia. O conteúdo está atualizado e realmente há um foco nas regiões
norte do país, onde se concentra a maior parte da floresta amazônica. Verifica-se a
predominância de pautas relacionadas ao meio ambiente, vida indígena, riscos ambientais e
outros.
Destacam-se os detalhes sobre o modelo de negócio e a sustentação financeira da
plataforma entre as vias: 1. Doação de leitores, desde que não sejam envolvidos com crime
ambiental; 2. Parceria com empresas privadas que tenham responsabilidade socioambiental
com a floresta amazônica; 3. Parceria com instituições por meio de projetos e 4. Não recebe
recursos públicos diretamente vindos do Estado.
182
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488

2. #Colabora183
Fundado em novembro de 2015, se auto intitula como um website jornalístico
brasileiro voltado para as questões da sustentabilidade. É publicado pelo Ecoverde Produções
Jornalísticas e Editorias, idealizado pela professora doutora Adriana Barsotti Vieira da Escola
Superior de Publicidade e Marketing (ESPM) e seu marido Agostinho Vieira, jornalista com
carreira nas organizações Globo, especialista na cobertura ambiental e que foi executivo de
negócios da InfoGlobo.
Considera-se com um modelo de negócio misto, pois tem o patrocínio de algumas
marcas, realiza eventos, tem doação de fundação (Instituto Phi – uma organização que faz a
gestão da filantropia no Brasil) e ainda experimenta a contribuição de seus leitores via
crowdsourcing.
É um projeto sem fins lucrativos, mas que paga seus funcionários e a manutenção do
site. Em seu site há a informação de 297 colaboradores frente aos seus 24 posts. Em 2017,
recebeu o Prêmio Petrobras de Jornalismo na categoria Sustentabilidade.
3. Conexão Planeta184
Mônica Nunes, Suzana Camargo e Marina Maciel são três jornalistas que trabalharam
juntas no antigo portal da Editora Abril, Planeta Sustentável. Após o fim do projeto corporativo,
as profissionais tomaram a decisão de seguir com uma iniciativa própria sobre a área de
sustentabilidade.
O Conexão Planeta, que hoje tem cerca de 19 colaboradores entre jornalistas,
fotógrafos e designers, foi lançado em 2015. Inovação, mobilidade urbana, estilo de vida,
biodiversidade, proteção ao meio ambiente e alimentação saudável são alguns dos temas das
editorias e blogs do Conexão Planeta.
Não há menção direta ao modelo de negócio, porém em seu material institucional são
enfatizadas as parcerias com instituições como BelieveHearth, Palas Athenas, Ipê, AFNatura,
WWF, Fundação Amazonas Sustentável e outras.

183

COLABORA. Site oficial. Disponível em <https://projetocolabora.com.br/>. Acesso em 20 de setembro de 2019.
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CONEXÃO PLANETA. Site oficial. Disponível em <http://conexaoplaneta.com.br/> . Acesso em 20 de setembro
de 2019.
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4. Ecodesenvolvimento185
O site Ecodesenvolvimento tem a particularidade de ser elaborado a partir de uma
ONG – o Instituto Eco. A proposta passa pela criação de uma plataforma de comunicação, com
conteúdo livre, elaborado a partir do jornalismo com linguagem descritiva e direta. O site
menciona ser independente e a importância disto para sua autonomia no posicionamento e
geração de conteúdo. Sua última publicação é datada de novembro de 2018, o que permite
considerá-lo desatualizado.
A data de fundação do Ecodesenvolvimento se deu em novembro de 2008. Há a
exposição quanto ao seu modelo de negócio, que possibilitou por muitos anos a viabilidade
econômica do site. Além do próprio apoio do Instituto ECO D, existem parcerias com pessoas
físicas através de doações e também palestras sobre sustentabilidade como forma de
remuneração ao site.
5. Envolverde186
O portal Envolverde é uma das mais antigas iniciativas do jornalismo digital no Brasil,
fundado em janeiro de 1998. Sua linha editorial manteve-se ao longo destes 20 anos que é ser
um projeto jornalístico especializado em meio ambiente. No início tinha como ideal ser uma
agência de notícias, hoje considera-se um canal independente de informações. Viabiliza-se
economicamente através de anúncios e projetos de geração de conteúdos para outras
instituições com caráter ambiental.
Em sua trajetória, o portal Envolverde transitou de pessoa jurídica para Organização
Não-Governamental (ONG). Recentemente, firmou parceria com a Revista Carta Capital via
replicação e produção de reportagens ambientais. Atualmente está com campanha de
financiamento coletivo na internet a fim de viabilizar a perpetuação do portal Envolverde.
6. Infoamazonia187
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Trata-se de um projeto que mescla a transmissão de dados, atualizados em tempo real
por satélites, com informações elaboradas em formato jornalístico. São veiculados projetos
especiais aproximando-se do gênero reportagem com características multimídia, sendo que os
infográficos animados obtêm destaque. Portanto, dados e notícias sobre a Amazônia, o que
inclui o levantamento sobre os nove países que a abarcam.
O projeto é viabilizado principalmente por meio de iniciativas internacionais, entre elas
a Knight International e a ClimateandDevelopmentKnowledge Network, que lançaram o site
em 2012. Existem treinamentos para que os jornalistas locais utilizem as ferramentas
disponíveis e assim manejem as bases de dados, que sempre estão disponíveis para download.
Um comportamento que convida outros profissionais para a interação direta à plataforma,
bem como a produção colaborativa.
7. O Eco188
O portal O Eco, em atuação desde agosto de 2004, é uma iniciativa paralela às
atividades da Associação O ECO, que é uma organização não governamental (ONG) criada a
partir da doação da Fundação Avina, que apoia mais de mil projetos de interesse social ou
ambiental em nove países da América Latina.
Hoje, a Associação tem como principal apoiador o Grupo Boticário. Mas já recebeu
apoio da Fundação Blue Moon, Google, Porticus, Fundação Hewlett e patrocínios de diversas
empresas. Também recebeu financiamento da Fundação Gordon e Betty Moore.
Criado em 2004, em seus primeiros anos, o portal O Eco teve como precursores os
jornalistas Marcos Sá Correa, Kiko Brito e Sérgio Abrandes. Hoje possui uma rede de jornalistas
e especialistas, muitos voluntários. A cobertura ambiental se mantém como linha editorial e o
portal está atualizado. Em suas páginas institucionais, expõe como um de seus valores a
independência.

8. O projeto jornalístico Plurale é uma iniciativa independente, porém não exclusiva ao
meio digital como os outros aqui citados. Portanto, distancia-se da comparação, bem como,
contradiz os critérios da Agência Pública para a seleção.
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Não catalogado no Mapa de Jornalismo Independente da Agência Pública está a
reportagem no formato multimídia Por trás do Alimento189, lançada em 2019. Organizada e
elaborada por instituições sem fim lucrativos, que atualizam seu conteúdo semanalmente e
fazem a gestão de perfis em redes sociais homônimas. Acompanham a temática sobre a
produção de alimentos no Brasil com o foco da nação ser a maior consumidora de agrotóxicos
do mundo e o acompanhamento das políticas públicas em torno do tema.

3 CONCLUSÃO

Ao analisar as experiências jornalísticas citadas anteriormente existe um alinhamento
ao posicionamento de Correia (2003). As expressões jornalísticas emergentes atuantes na web
aproximam-se de uma comunidade noticiosa, em que há o resgate aos gêneros jornalísticos,
seja ao apresentar a notícia enquanto matéria-prima do jornalismo (ERBOLATO, 2008), mas
principalmente a reportagem, o gênero vasto e potente do jornalismo em detalhar os
acontecimentos.
Os cases jornalísticos com a temática ambiental aqui apresentados não se tratam de
um jornal e, portanto, não tem as especificidades do dead-line e de rígidos formados, mas há a
versatilidade dos recursos multimidiáticos que garantem novas possibilidades ao
webjornalismo (CANAVILHAS, 2014).
Em Infoamazonia, pode-se perceber a inovação jornalística ao optar por infográficos
animados, robusto de dados e que são atualizados em tempo real. Isto nos traz clareza dos
recursos multimidiáticos e da interação que se é muito mais averiguável no digital (ROST,
2014). Sendo assim, existe no digital mais estrutura para uma criação de conteúdo atrativa e
participativa.
Desta maneira, é possível ter como consideração que as experiências de jornalismo
digital podem resgatar uma profundidade das questões ambientais, muitas vezes inviabilizadas
ou resumidas no jornalismo tradicional. É uma questão técnica, o aparato digital oferecer mais
espaço e recurso, entretanto faz-se necessário investigar as linhas editoriais.

189

POR TRAS DO ALIMENTO. Site oficial. Disponível em <http://portrasdoalimento.info/> . Acesso em 23 de
setembro de 2019.

492

Para apurar melhor as linhas editoriais dos projetos jornalísticos citados, novas etapas
estão no cronograma desta investigação. Estão planejadas entrevistas com questionários
guiados aos líderes de cada projeto citado, bem como análise de enquadramento dos
conteúdos.
Técnicas que darão suporte para compreender as intenções do jornalismo praticado,
pois conforme adiantado por Trigueiro (2008, p. 73), a discussão ambiental resgata o
sentimento holístico e nos induz a uma leitura de realidade em que tudo está conectado,
interligado e relacionado.
É perceptível que há um pioneirismo da pauta ambiental em jornalismo digital dito
independente, visto que o projeto Envolverde, com 20 anos de atuação na web, é um dos
precursores no Brasil. Vilas Boas (2004, p. 80,81), apesar de escrito há mais de uma década,
indica que o caminho do jornalismo ambiental é mergulhar na complexidade nas várias facetas
que a biodiversidade tem e em como podem ser capturadas pelo jornalismo do século XXI.
A conceituação do independente ainda fica por esclarecer, principalmente por não
haver concisão sobre a viabilidade financeira e os novos formatos econômicos destes projetos
que se consideram independentes. Há a percepção de fundos de investimentos, linhas de
apoio internacional, prestação de serviços voluntários, porém, os anúncios ainda são uma
importante fonte de renda. Portanto, este é um aspecto a ser expandido nos próximos passos
da pesquisa.

<ENVIRONMENTAL JOURNALISM IN THE DIGITAL AGE>: <A ESSAY ON INDEPENDENT INITIATIVES IN
BRAZIL>

ABSTRACT
Journalistic experiences and practices in the digital ecosystem emerge worldwide. Most of these
initiatives have been led by journalists in self-management standards and business models that undo
the exclusivity of ads. They feature an autonomous editorial line that, for the most part, breaks with
the 'unspoken' of the mainstream press. These emerging journalistic expressions can be considered
as independent, although there is no consensus on this concept. This essay cites eight digital
experiences of journalists, in a Brazilian context, that purported to raise exclusively the
environmental theme and discuss them from the point of view of content, format and economic
viability. This is an initial exploratory research with the survey of the academic productions on the
subject, thus starting a discussion about the environmental journalism acting in the digital and to
what extent it remains independent. Pioneering in digital and alignment with multimedia and
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interactive resources are the main notes of the unique digital experiences the environmental
coverage analyzed in this work. This is an essay for more robust research that investigates the
possibility of independent and digital journalism breaking the silencing of deep and complex debates,
distancing itself from coverage that focuses on natural disasters or environmental accidents.

Keywords: Environmental Journalism; Digital; Independent; Brazil.
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O smartphone como extensão do homem a partir dos conceitos de Marshall McLuhan

Bárbara Mendes Falcão190
Ana Carolina Temer191
RESUMO
A proposta deste trabalho é refletir acerca do smartphone, ou “telefone inteligente” enquanto
extensão do homem sob a perspectiva do teórico Marshall McLuhan. A análise se dá a partir da
concepção da Escola Canadense sobre o impacto dos meios tecnológicos nas sociedades e
considerando as ideias de Martino e Castells a respeito do que vem a ser comunicação. Para entender
de que forma o impacto causado por esse meio interfere no ritmo de vida das pessoas, foi feita uma
pesquisa exploratória de caráter bibliográfico sobre os conceitos trabalhados, além da exposição de
exemplos de atividades cotidianas. A conclusão a que se chega é de que o smartphone, enquanto
extensão do homem, exerce impacto considerável na vida das pessoas, promovendo uma mudança
de cadência e padrão e influindo em diversas esferas, desde tarefas corriqueiras até outras mais
complexas como a participação política e o exercício democrático e cidadão.
Palavras-chave: Smartphone; McLuhan; extensão do homem.

1 INTRODUÇÃO
Na segunda parte de Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, McLuhan (1964)
divide os capítulos em aforismos e metáforas para tentar definir os meios a partir de seus impactos
na sociedade. O rádio é o tambor tribal, o relógio é a fragrância do tempo, a fotografia é o bordel
sem paredes, a televisão é o gigante tímido, o telégrafo é o hormônio social e assim o autor segue,
ancorado em conceitos aparentemente curtos, mas revolucionários para a época, apresentando sua
teoria de que o meio é a mensagem. Para McLuhan (1964, 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”, ou seja, a programação da televisão importa menos do que a mudança que sua
presença em uma casa impõe à rotina de uma família.
Desde 1964, ano de publicação da obra, o desenvolvimento tecnológico provocou mudanças
significativas nos meios, que entraram cada vez mais nos lares e nas atividades simples do cotidiano.
O computador e a Internet como conhecemos hoje não eram parte da realidade de McLuhan, e
naturalmente surgiram especulações acerca do lugar dos novos meios no paradigma da Escola
Canadense, corrente teórica na qual o autor se insere. Diante do espaço de reflexão que surge com
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esses novos meios, este trabalho discorre sobre o papel dos smartphones enquanto ferramentas de
comunicação sob uma perspectiva mcluhaniana, a partir do entendimento de que é impossível se
falar em comunicação e em ritmo de vida sem levar em conta o espaço ocupado por esses aparelhos
na vida do homem no século XXI, e considerando que o smartphone é hoje o principal meio de
acesso à Internet no Brasil192.
Para esta análise, partiremos da concepção canadense, segundo a qual as sociedades são
moldadas pelos meios que utilizam para se comunicar. Faremos uma breve explanação sobre os
smartphones em contraste com os primeiros celulares comercializados e, posteriormente,
estabeleceremos uma relação com o conceito de Martino (2011) de comunicação enquanto
compartilhamento intencional de um objeto de consciência e com Castells (2013) e sua
“autocomunicação de massas”. O propósito é descobrir em que medida o smartphone pode ser
considerado uma extensão do homem e qual o tamanho do impacto que tem na vida das pessoas.
Trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter bibliográfico com base na obra de Marshall
McLuhan, especialmente Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Essa modalidade de
pesquisa, segundo Gil (2008, p. 27) “tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores”. A intenção é somar à concepção de McLuhan (1964) dados e
percepções atualizadas sobre os smartphones e o consumo de Internet no Brasil e estabelecer, por
meio desses dados, relações entre as novas extensões do homem.
2 CELULAR VERSUS SMARTPHONE
Qual a diferença entre um celular e um smartphone? Para responder a essa pergunta, basta
olhar para os motivos que levaram as pessoas a adquirir celulares quando o aparelho surgiu, no fim
do século XX, e agora, em 2019. Comprar um celular cuja única finalidade é realizar ligações
telefônicas tornou-se uma tarefa complicada. Em Cultura da Convergência, Jenkins (2008, p. 31)
relata que passou por essa experiência: “Só queria um telefone. Os vendedores me olharam com
escárnio; riram de mim pelas costas. Fui informado, loja após loja, de que não fazem mais celulares
de função única. Ninguém os quer”. Para ele, a dificuldade deixou clara o quanto o os celulares se
tornaram primordiais no processo de convergência midiática193. Essa convergência “representa uma
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transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações
e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos” (JENKINS, 2009, p. 30). Mais do que uma
questão tecnológica que tem como foco os aparelhos, ele ressalta que esse processo diz respeito a
novas formas de consumo e compartilhamento de conteúdo entre os indivíduos.
Para além das possibilidades de conteúdo, a diferença entre os primeiros aparelhos e os
atuais é evidente quando observamos tamanho e aparência. A tecnologia touchscreen, com telas
sensíveis ao toque, praticamente dispensou o uso de teclas e os equipamentos são cada vez mais
leves e resistentes, muitos já vêm de fábrica com proteção à prova d’água, por exemplo. Conforme
Mantovani (2005, p. 3), a estética inicial de um celular é distante do que conhecemos hoje:

O primeiro aparelho comercial foi criado em 1983 e difere-se bastante dos modelos
atuais, tanto em sua aparência externa, como em suas funcionalidades. O DynaTAC
8000X pesava aproximadamente 1 kg, tinha 25 cm de comprimento, 7 cm de
largura e 3 cm de espessura. Um ano após a sua criação - 1984 - tornou-se
disponível para os consumidores. Porém, o custo do aparelho, bem como das
ligações era bastante elevado. (MONTAVANI, 2005, P.3)

Do inglês, smartphone significa telefone inteligente ou esperto194. Tecnicamente, o
diferencial entre um smartphone e um celular comum é a presença de um sistema operacional, que é
responsável pelo funcionamento do aparelho. Os recursos do celular se limitam a ligações,
mensagens de texto, câmera de baixa resolução e conexão 2G e 3G. Já os smartphones oferecem
chamadas de vídeo, câmeras de alta qualidade, aplicativos diversos (incluindo jogos, editores de
fotos e leitores de documentos) e conexão 3G e 4G. O acesso às funcionalidades também depende
diretamente do modelo do aparelho. (SAMSUNG, 2018). Android, iOS, BlackBerry e Windows são
exemplos de sistemas operacionais.
Em 2017, segundo o IBGE, 93,2% dos domicílios brasileiros possuíam telefone móvel celular.
Em 98,7% das residências o celular era o principal meio de acesso à Internet, com destaque para os
38,6% da população que acessaram a rede apenas por meio do telefone móvel. A principal finalidade
de acesso foi enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos; conversar por
voz ou vídeo e assistir vídeos. Este retrato, apesar de sofrer variações diárias, mantém uma
tendência, mostrando que ligações telefônicas convencionais não são mais o motivo principal para a

midiático e transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana”. (JENKINS,
2009, p. 31)
194
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compra de um celular, embora ainda sejam uma característica que o define enquanto telefone
móvel.
Chamar um táxi, comprar comida ou quaisquer outros produtos, fazer cálculos, tirar
fotos, reservar hotéis, fazer transferências bancárias, medir os batimentos cardíacos, controlar as
horas de sono, ouvir rádio e outras mídias sonoras, assistir televisão e outras mídias em vídeo,
produzir conteúdo, disparar conteúdo, compartilhar conteúdo, descobrir um trajeto, calcular o
tempo de chegada a um local, medir o ângulo de inclinação da parede, controlar a localização de
outra pessoa em tempo real, fazer parte de sites de relacionamentos, apostar na loteria, pagar
contas, fazer transferências bancárias, experimentar jogos online, aprender uma receita culinária, ter
acesso à versão impressa de um jornal digitalizada – tudo isso faz parte das funcionalidades
oferecidas por um smartphone e poderíamos multiplicar essa lista se considerássemos todos os
aplicativos disponíveis aos usuários.
Cada um usa o que lhe convém, mas diante de tantas possibilidades não há dúvidas de se
trata de um meio de comunicação convergente que, sob a ótica mcluhaniana, tem se tornado uma
extensão cada vez maior do homem. A tendência, com a emergência da chamada Internet das Coisas
(do inglês Internet ofThings ou IoT) é de que a cada dia, realizemos pequenas ações, como ligar a luz,
por meio da Internet.
A Internet das Coisas, em poucas palavras, nada mais é que uma extensão da
Internet atual, que proporciona aos objetos do dia-a-dia (quaisquer que sejam),
mas com capacidade computacional e de comunicação, se conectarem à Internet.
A conexão com a rede mundial de computadores viabilizará, primeiro, controlar
remotamente os objetos e, segundo, permitir que os próprios objetos sejam
acessados como provedores de serviços (SANTOS et al., 2016, P. 2)

Para além das atividades simples e cotidianas, ainda cabe a reflexão sobre os impactos mais
subjetivos do smartphone na esfera política, na sociabilidade, na economia e na educação e nos
aspectos estruturais de uma sociedade.

3 COMUNICAÇÃO: MEIO E CONSCIÊNCIA
Marshall McLuhan é o principal nome da Escola Canadense. Seu precursor foi o pioneiro
Harold Adams Innis, que criou a Teoria da Matéria-Prima. Para Innis, a adoção de novos modelos
políticos e culturais surgem a partir do contraste entre suportes duráveis, como pedra e argila, e não
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duráveis, como papiro e papel. Essa corrente valoriza o caráter subliminar dos meios de
comunicação, admitindo que sociedades inteiras podem mudar a partir de impactos que podem não
ser percebidos pelos sentidos, mas exercem forte influência através do subconsciente. (NERY,
TEMER, 2010, P. 113-114)
Ao invés de investigar o conteúdo dos meios, a Escola Canadense se dedica a estudar o efeito
desses meios na vida das pessoas. McLuhan (1964, p. 33) considera que “ o ‘conteúdo’ de um meio é
como a ‘bola’ de carne que o assaltante leva consigo para distrair o cão de guarda da mente. O efeito
de um meio se torna mais forte e intenso justamente porque o seu conteúdo é um outro meio”. Ele
defende, portanto, que há molduras ou janelas pelas quais as pessoas enxergam do mundo e que
elas que são constituídas não apenas do conhecimento e das crenças pessoais, mas das formas de
ambiência tecnológica às quais essas pessoas estão sujeitas (MCLUHAN, 1990).
Tendo em vista que os estudos da Escola Canadense se dedicam principalmente aos meios de
comunicação e seus efeitos, consideramos pertinente estabelecer uma relação com Martino (2011,
p.14-15), na parte que trata especificamente da essência do processo comunicativo, considerando o
mesmo como “uma relação entre consciências” ou como “o compartilhamento de um mesmo objeto
de consciência”. Para o autor, esse processo deve ser intencional e deve conter elementos capazes
de romper com o isolamento. Apesar da escolha, é importante lembrar que Martino tem ideias que
divergem da concepção mcluhaniana de que o meio é a mensagem. Ele afirma (2011, p.16) que “não
se pode confundir a mensagem com o papel ou com a tinta (...) Para que a página de um livro se
transforme em mensagem é preciso reunir tanto a atividade do leitor, quanto o produto da atividade
do escritor. Consequentemente, um livro na estante não é comunicação (...)”.
Tendo ciência dessa diferença conceitual, faremos uso, portanto, somente da parte que pode
ser útil para compreender o smartphone como um meio de comunicação ou uma extensão do
homem por meio da qual se compartilha objetos de consciência. As contradições entre as teorias
diminuem se pensarmos que a interação, que para Martino (2011) é essencial no processo
comunicacional, ganhou novos moldes com as ferramentas oferecidas pelos smartphones a partir de
funcionalidades e aplicativos de redes sociais. Essa interação pode ocorrer em tempos diferentes,
não simultâneos e isso não inviabiliza a comunicação. Da mesma forma, um livro na estante pode ser
considerado uma mensagem a partir do momento em que é usado como elemento de uma imagem
publicada em uma rede social digital. Ainda que o autor da foto não esteja lendo um livro, a imagem
do livro na estante, sendo intencional, é uma tentativa de compartilhar um objeto de consciência.
Para finalizar a parte conceitual comunicacional, destacamos também da diferenciação feita
por Castells (2013) entre comunicação interpessoal e comunicação social. A primeira refere-se ao
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processo com emissores e receptores específicos, enquanto a segunda permite a difusão do
conteúdo para a sociedade e é classificada pelo autor como comunicação de massas. Ele fala ainda
de uma terceira comunicação, que surge a partir do desenvolvimento tecnológico dos meios:

Com a difusão da Internet, surgiu uma nova forma de comunicação interactiva
caracterizada pela capacidade para enviar mensagens de muitos para muitos, em
tempo real ou num momento concreto, e com a possibilidade de usar a
comunicação ponto-a-ponto, sendo a amplitude da sua difusão em função das
características das práticas de comunicação exercidas. A esta nova forma histórica
de comunicação dei-lhe o nome de autocomunicação de massas. (CASTELLS, 2013,
p. 97-98)

Nosso objeto de estudo, conforme veremos, permite as três concepções comunicacionais de
Castells (2013), seja como telefone convencional, mediando o contato entre duas pessoas, seja como
meio de disparar um conteúdo de grande alcance, seja pela possibilidade que dá ao usuário de
definir os receptores e selecionar o conteúdo que deseja acessar. Conforme pontua o autor, as três
formas não pretendem se sobrepor, mas coexistem e interagem entre si.
4 ENTENDENDO A EXTENSÃO
Partindo da premissa de que o smartphone é um meio de comunicação e consequentemente
uma extensão do homem, resta-nos saber qual a dimensão de seu impacto sobre a vida das pessoas.
Seguindo o critério de McLuhan (1964, p.22), o primeiro questionamento a ser feito é a respeito da
mudança de “escala, cadência ou padrão” que esse novo meio introduziu nas coisas humanas.
Também devemos nos perguntar sobre os tipos de cidades, trabalho e lazer que acompanharam seu
surgimento, para além das mudanças estruturais e subjetivas na sociedade.
Não há dúvidas de que houve uma aceleração no ritmo das coisas humanas uma vez
que os contatos, que antes demoravam dias, passaram a ser imediatos e os meios se tornaram, cada
vez mais, um prolongamento do sistema nervoso central, conforme pontua McLuhan (1964). Mas
essa velocidade e disponibilidade em tempo real tem seu preço. Canclini (2008) diz que não somos
nós que ganhamos de presente o celular, longe disso, nós somos o presente ofertado ao aparelho,
uma vez que nossa vida que passa a girar em torno dele.
Em uma comparação com o relógio, que exige atenção especial ao andamento das horas, o
autor discorre sobre as necessidades que criamos a partir da presença de um equipamento que nos
impõe novos hábitos e limitações.
502

Você também recebe de presente a facilidade de iniciar conversas a partir de
lugares remotos, a necessidade de ficar dependente dos chamados, a pressa de
ligar o celular antes de sair do cinema quando mal acaba de passar o fim do filme
para saber o que há de novo: o celular é o outro espetáculo, as ilusões da tela
grande competem com os entretenimentos da íntima. Você recebe de presente a
pergunta ‘onde você está, que costuma principiar as conversas pelo celular, (...) a
possibilidade de que o chefe ligue às onze da noite e mande fazer um trabalho
urgente. (CANCLINI, 2008, P. 41)

O questionamento de Canclini, feito há mais de dez anos, continua atualíssimo - somos
poderosos quando temos a possibilidade de nos conectar ou quando somos livres para nos manter
desconectados? A seguir, elencamos pontos que provam a influência dos smartphones nas mais
diversas áreas do cotidiano e da sociedade, tornando a possibilidade de desconexão cada vez mais
difícil.
No trabalho, a impossibilidade de desconexão é tamanha que há um entendimento do
Tribunal Superior do Trabalho de que o uso de celular para fins profissionais fora do ambiente de
trabalho configura hora extra e diversas ações judiciais tramitam nesse sentido, geralmente contra
patrões e empresas que acionaram seus funcionários fora do expediente. Na mesma linha, surgiram
novos modelos de trabalho como transporte particular por aplicativo e delivery de comida que
exigem um smpartphone como intermediário entre as relações. A Uber, que oferece os dois serviços,
possui mais de 600 mil motoristas cadastrados no Brasil e mais de três milhões no mundo. 195
Nas relações de consumo, também houve mudanças, não apenas com o surgimento do
comércio online, que eliminou a necessidade de ir à loja e possibilitou a compra de qualquer produto
por meio do pequeno aparelho na palma da mão, mas também a partir da publicização das
experiências dos consumidores com determinadas marcas ou locais. A avaliação do atendimento ou
da qualidade de um produto ocorre em tempo real e incentiva empresas a adotar posturas
diferentes para conservar o status e a credibilidade de seu produto.
Em relação ao entretenimento, a chegada do smartphonemuda não apenas a forma de
distração das pessoas, mas o próprio conceito de lazer, com o surgimento de um “entretenimento
digital, ligado principalmente ao acesso às redes sociais. Um relatório 196 global de 2018 feito pelas
empresas de marketing digital We Are Social (Reino Unido) e Hootsuite(Estados Unidos) mostra que o
195

Dados atualizados pela própria empresa em maio de 2019. Disponível em https://www.uber.com/ptBR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/. Acesso em 14 jul 2019
196
Disponível em: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018. Acesso em 14 jul 2019
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Brasil ocupa a segunda colocação no ranking de acesso à Internet por dispositivos móveis, com uma
média de quatro horas e 21 minutos por dia, atrás apenas da Tailândia.
O consumo de notícias e naturalmente o jornalismo também foram fortemente impactados
pelos celulares, seja no quesito de intensificação das interações entre produtores e receptores, seja
nas possibilidades de o cidadão comum desempenhar o papel do repórter, seja na forma de
distribuição e produção da notícia. Para Ramonet (2013), a explosão do digital é responsável por uma
crise no jornalismo, que obriga os profissionais a repensarem a prática.

Cada cidadão, com um simples telefone inteligente, um notebook ou um iPad, já
pode enviar mensagens, corrigir as informações dadas pelos meios de comunicação
centrais ou completá-las com imagens, textos, vídeos. Há uma ruptura de papéis
que eram fixos: o emissor, de um lado, e o receptor, de outro; o emissor, que era
ativo, e o receptor, passivo. (RAMONET, 2013, p. 94-95)

A diversidade na forma de oferecer o conteúdo, mais que um luxo, tornou-se uma
necessidade e essa diversidade provoca mudanças na cognição e assimilação que as pessoas têm dos
fatos. Novamente, recorremos a Jenkins (2009), que afirma que essa convergência “representa uma
transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações
e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos” (JEKINS, 2009, p. 30). Mais do que uma
questão tecnológica que tem como foco os aparelhos, ele ressalta que esse processo diz respeito a
novas formas de consumo e compartilhamento de conteúdo entre os indivíduos:

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que
venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores
individuais e em suas interações sociais com outros. Cada um de nós constrói a
própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações
extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos através dos quais
compreendemos nossa vida cotidiana. (JEKINS, 2009, p. 31)

A mudança na forma de compreender a vida cotidiana afeta também as relações humanas e
a estrutura da sociedade, seja no que se refere à participação política ou ao exercício da cidadania.
Conforme apontam Maineri e Romani (2016, p.183), “mesmo não sendo a única condição para a
cidadania, a questão do acesso à informação se torna importante e o papel dos meios de
comunicação ganha destaque”. Embora os autores se refiram a Internet no geral e não apenas aos
dispositivos móveis, é por meio desses aparelhos que a informação é obtida em tempo real, em
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qualquer lugar, ampliando, portanto, essa possibilidade de cidadania. A ressalva é para a
desigualdade que tende a aumentar na sociedade entre as pessoas que têm e as que não têm acesso
aos smartphones.
Assim como ocorre com o exercício cidadão, o exercício democrático também tem as
perspectivas ampliadas com a ascensão da Internet e dos smartphones, seja por meio da facilidade
do acesso à informação, seja pela nova configuração da participação política.

A Internet oferece uma grande variedade de informações, e não apenas material
de origem oficial. Reduz os custos da participação política e permite envolver
diferentes parceiros de interlocução, desde a troca de e-mails numa base cidadãocidadão, chats e grupos eletrônicos de discussão, até amplas conferências. Isso
significa um potencial de interação inédito, se comparado com os veículos de
comunicação tradicionais. A rede pode proporcionar um meio pelo qual o público e
os políticos podem comunicar-se, trocar informações, consultar e debater, de
maneira direta, rápida e sem obstáculos burocráticos. (MAIA, 2008, P.277)

Prova cabal da interferência dos smartphones na política, são os estudos que têm se
desenvolvido a respeito da influência do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp nas eleições,
no Brasil e em outros países. Por meio de grupos que se formam nesse “ambiente virtual” surgem
diversas mobilizações, sejam presenciais ou não, em favor de determinado político ou corrente
política. Esse ambiente também é terreno fértil para a disseminação de notícias falsas, ou Fake News,
que muitas vezes são intencionais, surgindo a partir de sujeitos que têm conhecimento aprofundado
da dinâmica do meio.
Conversas intermediadas por smartphones são consideradas provas judiciais e uma troca de
mensagens em um aplicativo tem o mesmo valor de uma interceptação telefônica. Igualmente, um
furo de reportagem pode ocorrer a partir de conversas comprometedoras que envolvam autoridades
ou algum tipo de crime, como já ocorreu diversas vezes. Na contramão, os desenvolvedores e
empresas do ramo trabalham cada vez mais para garantir a segurança e a privacidade dos usuários,
ainda que suas atitudes protecionistas possam violar princípios de ética e legalidade, mas esse é um
debate sobre o qual não vamos nos aprofundar.
Tantos exemplos são prova suficiente de que a vida do homem passou por uma mudança de
padrão com a popularização dos smartphones. Provavelmente, se tivesse acompanhado esse
movimento, McLuhan o analisaria, assim como fez quando analisou os impactos da criação do
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alfabeto fonético, da roda, da fotografia, do rádio, da televisão, do cinema, da imprensa, do
automóvel e de tantos outros meios que mexeram na “cadência” da existência.
É difícil dizer quantos aforismos de McLuhan caberiam no smartphone, uma vez que, embora
ele reúna tantas possibilidades, sua forma teria mais importância do que seu conteúdo, já que “o
meio é a mensagem”. Uma marca, uma capa específica, a forma de manusear o aparelho, tudo isso
tem um significado, tudo isso passa uma mensagem.
Provavelmente ele não se contentaria com os exemplos acima e partiria para o impacto que
talvez seja o mais profundo dos smartphones: a mudança nas relações humanas. Mais do que as
pequenas mudanças em atividades corriqueiras, esses aparelhos mudaram a forma com que as
pessoas se relacionam inclusive consigo mesmas, enfatizando o caráter narcísico de alguém que se
sente hipnotizado pela extensão de seu próprio ser em uma nova forma.

O que importa neste mito é o fato de que os homens logo se tornam fascinados por
qualquer extensão de si mesmas em qualquer material que não seja o deles
próprios. Tem havido cínicos que insistem em que os homens se apaixonam
profundamente por mulheres que reflitam sua própria imagem (...). É claro que
seus sentimentos a respeito da imagem refletida teriam sido bem diferentes,
soubesse ele que se tratava de uma extensão ou repetição de si mesmo. E não
deixa de ser um sintoma bastante significativo das tendências de nossa cultura
marcadamente tecnológica e narcótica. (MCLUHAN, 1964, p. 59).

“Celulares são para pessoas em movimento” (BAUMAN, 2004, p. 54). O smpartphoneimpõe
um novo ritmo às pessoas. Um ritmo frenético, que exige atenção, velocidade e conexão. Ainda que
as conexões sejam transitórias, frágeis e desgastantes, elas constituem uma espécie de refúgio
simbólico para os indivíduos.

Dentro da rede, você pode sempre correr em busca de abrigo quando a multidão à
sua volta ficar delirante demais para o seu gosto. Graças ao que se torna possível
desde que seu celular esteja escondido com segurança no seu bolso, você se
destaca da multidão — e destacar-se é a ficha de inscrição para sócio, o termo de
admissão nessa multidão. (BAUMAN, 2004, p. 55)

E aqui chegamos ao último ponto da análise, que é refletir sobre em que medida o conteúdo
do meio nos cega para sua natureza e sobre como ele interfere na noção de tempo e espaço. No
trecho que se segue ao exposto acima, Bauman (2004, p. 55) cita justamente esse efeito inverso
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provocado pelo meio, que permite aos que se mantém à parte permanecer em contato e aos que
permanecem em contato se manter à parte. Pode-se estar no meio de uma multidão e ainda assim,
isolado em si mesmo no aparelho celular. Do mesmo modo, pode-se estar sozinho em casa, mas
sentir-se parte de uma multidão.
Fazer parte de redes sociais, estar em contato constante com pessoas distantes, compartilhar
experiências em tempo podem gerar a impressão de fortalecimento dos laços interpessoais, de
maior interação entre os indivíduos e de aproximação. No entanto, essa impressão é ligada ao
conteúdo do smartphone, que, para McLuhan, conforme vimos anteriormente, não passa de
distração.
Se levarmos em conta a forma do aparelho e o fato de que seu manuseio é individual e
pessoal, naturalmente essa impressão de aproximação social cai por terra, uma vez que o prérequisito para se utilizar um smartphone é a dedicação da atenção exclusivamente a um objeto e não
a uma pessoa. Um dos grandes paradigmas da sociedade atual é justamente o distanciamento das
pessoas e a aproximação dos meios tecnológicos. Até que ponto isso é, de fato, positivo? Como não
pretendemos defender nenhum extremo, pessimista ou otimista, nos limitaremos ao
questionamento sobre a balança que pesa as vantagens e desvantagens smartphone enquanto meio
que interfere no desenvolvimento de uma sociedade. De todo modo, a intenção desse trabalho é
mostrar que sim, estamos diante de uma nova extensão do homem, considerando a perspectiva de
Marshall McLuhan.
5 CONCLUSÃO
À medida que a tecnologia tenta submeter cada vez mais o planeta como um todo, como
também o conteúdo da consciência aos propósitos da inteligência factiva do homem, cumpre-nos
examinar o processo inteiro da transformação mágica, aguda e extensivamente. Até que ponto
devemos permitir que nosso ritmo seja ditado pelos meios que nos envolvem? Muito embora seja
praticamente impossível abrir mão deles, é preciso resistir ao envolvimento cego cuja consequência
é uma robotização cada vez maior da existência.
Se desconectar é mais desafiador do que se conectar. Permanecer só, discreto ou distante
das intensas interações com o outro é mais difícil do que publicizar cada passo de nossa rotina. Saber
o que se passa na Coreia do Norte é mais corriqueiro do que conhecer o vizinho do andar de baixo.
Nos sentimos poderosos por romper barreiras de tempo e espaço, mas não percebemos quanto
tempo dedicamos inconscientemente à dependência desse pequeno aparelho.
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Tudo isso ocorre não pelo conteúdo fornecido pelos smartphones per si, mas pelas,
aparentemente simples, características do aparelho, que é portátil; fornece fácil, barata e rápida
conexão à internet; é distribuído por marcas que imprimem status a quem as porta, tendo se
transformado em objetos de desejo e ostentação; é a distração das crianças e a companhia dos
idosos; e é colocado como indispensável nos momentos mais importantes de nossas vidas, para um
registro que em outros tempos estaria a cargo de terceiros.
Assistimos shows e espetáculos pela tela dos celulares, filmando algo que nunca iremos
assistir, pelo injustificado pavor de não ter aquele momento registrado. Diante de uma tragédia, nos
furtamos à ajuda, mas permanecemos no local, registrando tudo para falar que estivemos ali.
Deixamos nossa vida de lado para acompanhar vidas de pessoas que sequer conhecemos. A reflexão
que fica é a mesma feita por McLuhan (1990) ao final de Visão, Som e Fúria – os valores humanos
devem permanecer acima de qualquer tecnologia e nosso papel diante da tentativa de
transformação do homem e do meio é nos manter vigilantes e inspecionar a defesa desses valores
dentro da própria consciência.
Ademais, não podemos ignorar que as mudanças provocadas pelos smartphones,
principalmente no que diz respeito à política e ao exercício da cidadania, devem ser investigadas e
aprimoradas, para que, cada vez mais, os meios não se tornem barreiras entre o cidadão e a verdade,
para que não se tornem instrumento de desigualdade, mas sim uma ferramenta que possibilite uma
formação de cidadãos e políticos mais conscientes, com a certeza de que as informações corretas
estão disponíveis na palma da mão.

O(s) autor(es) é(são) responsável(is) pela fidedignidade dos dados apresentados.

The smartphone as an extension of man from the concepts of Marshall McLuhan

ABSTRACT

Abstract: This paper proposes the reflection on the smartphone, or "smart phone" as an
extension of man from the perspective of theorist Marshall McLuhan. The analysis is based
on the Canadian School's conception of the impact of technological means on societies and
considering Martino and Castells' conceptions of what communication is. The intention is to
measure the size of this extension from the intensity of the impacts of this medium on
people's rhythm of life and to discuss the extent to which they are responsible for dictating
the pace of one's activities.
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DESLOCAMENTO DE FALA: ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO NO
TWITTER

Rafael Borges Marques
Tiago Mainieri

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo elucidar e discutir quais são as estratégias discursivas do
presidente Jair Bolsonaro, por meio da análise do seu perfil na rede social Twitter. A campanha de
Bolsonaro à presidência é notoriamente conhecida pela utilização da lógica de compartilhamento de
discursos na internet em seu favor. Mesmo depois de eleito, o presidente continua utilizando de suas
páginas pessoais em redes sociais como Facebook e Twitter para se comunicar com seus eleitores,
onde praticamente não existe barreira entre os discursos do presidente e seus seguidores. Ao
contrário de um perfil oficial do cargo, que é um braço da comunicação governamental e, portanto,
deve seguir as diretrizes que norteiam a comunicação feita pelo Estado, o perfil pessoal está somente
sujeito às regras de utilização da plataforma. O agravante nesta dinâmica é que Bolsonaro, que já
contava com grande número de seguidores nas redes socais, utiliza seus perfis pessoais para falar
como presidente, frequentemente dando notícias de governo em primeira mão através delas, por
exemplo. A pesquisa se configura em pesquisa exploratória e possui como procedimento
metodológico a pesquisa bibliográfica, de acordo com a definição de Gil. São acionados os conceitos
de discurso, poder, redes e comunicação, pelas perspectivas de Orlandi, Castells, Van Dijk dentre
outros autores para fortalecer a discussão. Realiza também uma análise do discurso do perfil do
presidente no Twitter, a partir de tweets selecionados por sua pertinência ao argumento deste
trabalho durante o período de novembro de 2018, data da eleição de Jair Bolsonaro como Presidente
da República, até julho de 2019, quando se completou o primeiro semestre de seu governo. Em
suma, percebe-se que Bolsonaro desloca o local de discurso institucional da Presidência para seu
perfil pessoal de forma que tenha liberdade de enunciação sem obrigação de cumprimento dos
princípios legais que regem a comunicação governamental.
Palavras-chave: Twitter; Bolsonaro; Sociedade em rede; Discurso.

1 INTRODUÇÃO
Falar dos impactos que a internet trouxe à sociedade parece maçante, até tautológico. Ela é
tão presente em nossas vidas que parecemos tomá-la como natural. A geração Z com certeza o faz.
Porém, assim como toda tecnologia que impacta a sociedade desta maneira, como o foram a
máquina a vapor ou a eletricidade, por exemplo, essa naturalização traz consigo uma série de novas
consequências. Enquanto testemunhamos uma nova forma de sociedade surgir, sofremos com novos
problemas que ela gera.
As instituições, de forma conservadora, se norteiam por verdades estabelecidas e talvez
debatidas socialmente, por um consenso do que deve ser feito a partir da experiência e quiçá
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visando o interesse público. Porém, novos fenômenos sociais por vezes não encontram
enquadramento devido no arsenal de reações destas instituições. Violações de dados pessoais,
desinformação e a capacidade de linchamento de reputações são exemplos de fenômenos oriundos
da existência da internet com os quais as instituições têm de lidar.
Geralmente, o Estado é o maior responsável pela ordem social e pelo zelo com o bem-estar
da sociedade. Sua estrutura é gerida por governos que, norteados por determinados objetivos,
conduzem municípios, estados e países com o compromisso de respeitar suas instituições
constituintes, físicas e imateriais. O Ato de governar, portanto, deve ser norteado pela probidade197 –
pelo menos é o que se é esperado. Porém, como sabemos, a gestão de territórios democráticos no
mundo contemporâneo se torna impossível sem o uso de meios de comunicação de massa desde o
século XX. O Estado necessita informar aos cidadãos sobre a coisa pública. Mais ainda, os cidadãos e
diversas instituições demandam não só informação, mas também comunicação com o Estado.
Se a lógica dos meios de comunicação de massa, como bem demonstra Thompson (1998), foi
marcada por uma concentração de poder simbólico na mão dos proprietários dos meios, a internet
rompeu essa lógica ao proporcionar um meio de acesso à informação e diálogo que era
independente destas empresas tradicionais. A internet, então, pareceria uma utopia comunicacional
aos olhos dos espectadores de seu surgimento. Na verdade, a democratização de acesso a
informação proporcionada pela internet ameaçou o poder do jornalismo:

Se ninguém controla o jornalismo nas sociedades democráticas, as novas
capacidades que a internet oferece aos jornalistas e ao público na obtenção
de dados e de acesso à informação, a proliferação de canais e a explosão de
locais de comunicação e de informação, nomeadamente os milhares de
sites no ciberespaço, as novas oportunidades de acesso aos jornalistas para
as vozes alternativas da sociedade, são fatores que apontam para a
debilitação do controle político do jornalismo e para a existência dum
campo jornalístico que é cada vez mais uma arena de disputa entre todos
os membros da sociedade (TRAQUINA, 2005, p. 210).

Poderíamos argumentar que essa democratização empoderou o cidadão ao eliminar
intermediários, gatekeepers que decidiam sobre o que e como seu público deveria saber da
197

Item V, Seção III, Capítulo II da Constituição Federal de 1988. Trata das Responsabilidades da Presidência da
República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em
24/08/2019.

512

realidade. Poderíamos argumentar também que a conexão direta entre cidadãos e governos, antes
intermediada através de publicidade governamental nestes meios tradicionais, agora tornaria mais
fácil a prestação de contas da coisa pública, a disseminação de informação de interesse público e o
diálogo entre Estado/governo e sociedade. Estas afirmativas tem sua parcela de verdade, sim, mas
são ingênuas ao ignorar a relação íntima da comunicação com o poder, e que onde quer que haja
mecanismos de poder há a disputa para tê-los.
A presidência da república é o cargo de maior destaque da política brasileira. Como bem
observado por Carvalho (1996), o executivo é historicamente percebido e exercido de forma
paternalista e soberana. Talvez resquício de uma monarquia, o presidente é visto como maior
responsável pelo país e, consequentemente, pelos seus problemas e sucessos. Aos órgãos
parlamentares não sobram tantos holofotes.
O presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, adotou uma estratégia de comunicação com seus
públicos que obedeceu à mesma que o elegeu, usando redes sociais para informar e dialogar com
seus eleitores. A apropriação de mídias digitais pelos governantes não é um problema, pelo
contrário, governantes devem acompanhar os hábitos sociais vigentes para conseguir dialogar com
sua população. Comunicação pública pode ser alcançada através da internet.
Porém, há de se questionar essa apropriação, se ela obedece aos princípios constitucionais.
Segundo a Constituição Federal de 1988, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social,
sendo proibida a inclusão de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos (BRASIL, 1988, CF). Também na Lei da Administração Pública, que
em seu Artigo 2º trata da obrigação do serviço público de se guiar pelo interesse público e exige
“objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou
autoridades” (BRASIL, 1999, Lei nº 9.784). Quaisquer tentativas de burlar estes princípios em novas
mídias ainda não regulamentadas por lei devem ser combatidas.
Mas as instituições e, consequentemente, a legislação, por vezes não conseguem lidar com
problemas oriundos de novos fenômenos sociais. E é de um destes problemas que surge este
trabalho. O presidente Jair Bolsonaro utiliza, simultaneamente, as contas em redes sociais oficiais de
seu cargo e suas contas pessoais. Porém, a lógica de utilização parece demonstrar uma prioridade
comunicacional de suas redes pessoais em detrimento das redes oficiais. Em outras palavras, o
presidente, desde eleito, continua usando suas contas pessoais para tratar de assuntos de governo e
de interesse público, não de forma excludente, mas em detrimento das contas oficiais do Planalto
nestas mesmas redes.
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O deslocamento do discurso da presidência, enquanto instituição, de uma conta oficial, que
está sob a égide da legislação, para sua conta privada, que está sob a proteção de privacidade e
liberdade concedidas a qualquer usuário, é um fato bastante significante. Buscando compreender a
natureza deste deslocamento, e tomando como recorte a plataforma do Twitter, este trabalho busca
identificar e discutir as estratégias discursivas de Jair Bolsonaro nessa rede social.

2 DESENVOLVIMENTO
Discurso e Poder
Os discursos não são somente um compilado de frases em um enunciado. Tampouco são
nossos os seus sentidos. Como afirma Orlandi (1994, p. 53), o discurso deve ser compreendido
dentre sua história, linguagem e contexto, através do seu efeito entre os indivíduos. O discurso parte
de um contexto, com um locutor organizando elementos da linguagem, com esperança que seus
interlocutores a dominem, para enunciar algo sobre o mundo.
Esta perspectiva traz a noção de que a intermediação dos indivíduos com a realidade se dá
através de discursos. Usamos a linguagem para estruturar discursos para interpretar o mundo. Estas
interpretações de mundo, segundo Foucault (1970) se guiam por uma busca da verdade, uma
perspectiva do mundo que siga parâmetros institucionalizados e sejam majoritariamente aceita entre
aqueles com poder de discurso. Nesta capacidade de predominância de discursos sobre discursos, de
verdades sobre verdades, reside uma das mais importantes faces do discurso que se cruzam com o
poder. Segundo Castells (2015), poder é:

[...] a capacidade relacional que permite a um ator social influenciar
assimetricamente as decisões de outro(s) ator(es) de formas que favoreçam
a vontade, os interesses e os valores do ator que detém o poder. O poder é
exercido por meio de coerção (ou a possibilidade de coerção) e/ou pela
construção de significado com base em discursos por meio dos quais os
atores sociais orientam suas ações (CASTELLS, 2015, p. 57).

Para Foucault (1970), em toda sociedade a produção do discurso é eixo central da disputa de
poder, pois criam-se mecanismos de exclusão dos indivíduos do ato discursivo a fim de mantê-los nas
mãos outros indivíduos. A questão do acesso ao poder também é debatida por Van Dijk (2008, p. 8889), que afirma que a restrição de acesso ao discurso é uma forma de violência de poder, já que o
discurso dominante tem a capacidade de influenciar as estruturas de texto e de fala e, como
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resultado, o conhecimento, as ideologias, as atitudes, as normas e valores dos receptores daquele
discurso. O cerne da questão é o acesso ao discurso, que frequentemente está nas mãos de grupos
dominantes nas diversas esferas sociais, e que reproduzem e mantêm discursos que beneficiem eles
mesmos.

Redes e Comunicação
Ambiente genitor da temática deste artigo, a internet influencia as relações de poder.
Manuel Castells (1999) também entende que a tecnologia tem papel central na construção da
sociedade, embora não a defina imperativamente. O autor (ibid., p. 51-53) aponta três fundamentos
que a definem e são diretamente impactadas pelas revoluções tecnológicas: produção, experiência e
poder. Produção é a ação da humanidade sobre a natureza, para apropriar-se dela e transformá-la
para quaisquer fins. Experiência é a ação dos sujeitos sobre si mesmos, determinada pela interação
entre suas identidades (biológicas e/ou culturais) em relação a seus ambientes (sociais e/ou
naturais). Poder é a relação entre os sujeitos que, com base na produção e na experiência, impõe a
vontade de alguns sobre os outros pelo emprego potencial (ou real) de violência física ou simbólica.
Na nova revolução tecnológica, cerne do que o autor chama de Era da Informação, Castells
(1999, p. 53-54) identifica um novo modo de desenvolvimento, o informacional, onde a fonte da
produtividade baseia-se em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) para gerar
conhecimentos, processar informações e comunicar símbolos. Esta lógica de rede da internet,
segundo o autor (ibid., p. 89), cria uma lógica que pode ser aplicável a todo elemento que pode ser
conectado eletronicamente, culminando no que o autor chama de Sociedade em Rede.
O novo paradigma da tecnologia desta Sociedade em Rede, segundo Castells (1999, p. 107109), é marcado por cinco características: 1) A informação é sua matéria-prima, são tecnologias para
agir sobre a informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia; 2) A penetrabilidade
dos efeitos das novas tecnologias: como a informação é uma parte integral de toda atividade
humana, todos os processos de nossa existência individual e coletiva são diretamente moldados pelo
novo meio tecnológico; 3) A lógica de redes em qualquer sistema ou conjunto de relações
contemporâneas, usando essas novas tecnologias da informação; 4) A flexibilidade: processos,
organizações e instituições podem ser modificadas, e até mesmo fundamentalmente alteradas, pela
reorganização de seus componentes; e 5) A crescente convergência: de tecnologias específicas para
um sistema altamente integrado, no qual trajetórias tecnológicas antigas ficam literalmente
impossíveis de se distinguir separadamente.
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Em outra obra, Castells (2015, p. 58-65) analisa as relações de poder na Sociedade em Rede,
e identifica o papel central da comunicação na Era da Informação. Entendendo que a dominação se
dá através das instituições, mas o poder é relacional e transcende toda instituição, Castells (2015)
afirma:

Nosso contexto histórico é caracterizado pelos processos contemporâneos
de globalização e pelo surgimento da sociedade em rede, ambos
dependentes das redes de comunicação que processam o conhecimento e
as ideias para criar e destruir a confiança, a fonte decisiva do poder.
(CASTELLS, 2015, p. 63).

A confiança, portanto, seria a base para estratificar discursos que legitimam o poder. E,
segundo o autor (ibid., p. 62) o poder legitimado através da confiança é muito mais eficiente do que
a força ou o dinheiro. Entender esta dinâmica é valiosa para se analisar as disputas de poder entre
instituições estabelecidas e discursos ou redes de contra-poder. Nesta perspectiva, o poder na
sociedade em rede é o poder da comunicação, pois vivenciamos uma sociedade hiperconectada que
vive uma quase onipresença da internet, onde redes de comunicação podem ter o poder de eleger
um presidente, por exemplo.

Metodologia e Análise
A questão-problema que norteou a execução deste trabalho foi: quais são as estratégias
discursivas do presidente Jair Bolsonaro no Twitter198? O objetivo é elucidar e discutir estas
estratégias, tomando como recorte o perfil pessoal de Jair Bolsonaro. O corpo de pesquisa foram os
tweets no perfil pessoal de Bolsonaro que possuíam conteúdo relevante ao argumento deste
trabalho. O recorte foi de novembro de 2018, quando Bolsonaro foi eleito, até julho de 2019, quando
se concluiu seu primeiro semestre como Presidente da República. Classificamos esta pesquisa como
exploratória que, de acordo com a definição de Gil (2002, p.41), objetiva proporcionar uma maior
familiaridade com o problema, para torná-lo mais explícito. A metodologia foi de pesquisa
bibliográfica (Gil, 2008), com a pesquisa dos conceitos relacionados ao tema em suas inter relações.

198

O Twitter é uma rede social criada em 2006 que permite aos seus usuários a publicação, visualização e
compartilhamento de pequenos textos de até 140 caracteres além de imagens e vídeos. Saiba mais sobre em:
https://twitter.com/. Acesso em 23/08/2019.
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Para analisar os perfis, utilizamos a metodologia de análise do discurso, que, segundo Orlandi
(2009, p. 26) objetiva compreender como um objeto simbólico produz sentidos, e como ele possui
significância para sujeitos e por sujeitos. A análise do discurso, portanto, analisa o texto além dele
mesmo, de acordo com suas condições e mecanismos como partes constituintes de sua significação.
Segundo Praxedes (2011):

A Análise de Discurso preocupa-se com o sujeito do discurso e com o
discurso do sujeito, levando em consideração a textualidade
produzida (sentidos) em condições materiais históricas e ideológicas,
articulando assim [...] o linguístico, o social e o histórico, dando ênfase não
somente ao que está dito, mas também o que está implícito no texto:
aquilo que não está dito e que também está significando (PRAXEDES,
2011, p. 61).

Para iniciar a análise dos perfis, devemos considerar as condições de produção, para
compreender os sujeitos e contexto. Em relação ao contexto imediato, apresentaremos as
circunstâncias de enunciação de cada perfil, de acordo com Orlandi (2009).
Em primeiro lugar, o perfil do Palácio do Planalto, que foi criado em 2009 e possui 940 mil
seguidores. Sua descrição no perfil é: “Perfil oficial. Acompanhe em tempo real notícias e bastidores
do Palácio do Planalto e da Presidência da República”. A pré-existência do perfil já indica que ele é
uma instituição pública, pertencente ao Estado e semi-independente de governantes. Sua data de
criação nos mostra que foi criado no primeiro mandato de Dilma Rousseff e foi utilizado nos dois
mandatos da mesma, e também por Michel Temer, que assumiu a presidência após o impeachment
de Dilma, em 2016, e hoje é utilizado por Bolsonaro. A descrição do perfil já informa sua função, que
é informar notícias das instituições Palácio do Planalto e Presidência da República. A foto de capa na
Figura 1199 traz uma arte comemorativa dos 200 dias completos de governo.
Figura 1: Printscreen do perfil do Palácio do Planalto no Twitter.

199

Disponível em: https://twitter.com/planalto. Acesso em 12/07/2019.
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Fonte: Twitter.

Em segundo lugar, o perfil de Jair Bolsonaro, que foi criado em 2010 e possui mais de 4
milhões de seguidores. Sua descrição no perfil é: “Capitão do Exército Brasileiro, eleito 38°
Presidente da República Federativa do Brasil”. Bolsonaro possui mais de duas décadas de carreira
política e o perfil na rede existe desde 2010, provando que o perfil é pessoal, se mantendo o mesmo
independentemente dos cargos ocupados pelo político. A descrição do perfil reafirma este caráter de
perfil privado ao também informar que Bolsonaro é militar reformado. A foto de capa do perfil,
mostrada na Figura 2200, traz o slogan de campanha de Bolsonaro, e a sua titulação.

Figura 2: Printscreen do perfil de Jair Bolsonaro no Twitter.

Fonte: Twitter.

Outra instância da análise é o contexto amplo que, para Orlandi (2009, p. 31), é o que “traz
para a consideração dos efeitos de sentidos elementos que derivam da forma de nossa sociedade,
200

Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro. Acesso em 20/08/2019.
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com suas Instituições”. O perfil do Planalto, como pertencente à administração pública, deve seguir
os princípios constitucionais da impessoalidade, da imparcialidade e do interesse público. Além disso,
ele está sob constante vigilância da mídia, da sociedade, do terceiro setor e de outros órgãos do
Estado, o que traz responsabilidades e deveres com as informações e notícias que ele veicula.
Diversos discursos de contra-poder procuram nas falhas de discurso das instituições estabelecidas,
como a Presidência da República, para disputarem o poder.
Em relação ao contexto amplo do perfil pessoal de Bolsonaro, ele somente deve obedecer às
regras de uso da plataforma201, que é uma empresa privada. Estas regras vetam a promoção,
incentivo e/ou glorificação de violência, terrorismo, exploração sexual de menores, assédio, conduta
de ódio, violência explícita, conteúdo sexual, produtos/serviços ilegais ou regulamentados, divulgar
informações pessoais de outrem. Também é proibido manipular a plataforma, inclusive para
influenciar eleições, usar de falsa identidade e violar direitos autorais ou de marca.
A lógica de rede da internet cria empresas que se adaptam muito facilmente a novas
condições, de forma que algumas destas políticas foram criadas graças a problemas gerados
recentemente pelo mau uso da plataforma. Não objetivamos aqui ] analisar o intradiscurso dos
tweets de Bolsonaro para apontar os casos em que ele pode ter violado as regras de uso do Twitter,
enquanto usuário, mas, talvez, o caso mais infame tenha sido aquele em que o político veiculou um
vídeo de conteúdo sexual para criticar foliões no carnaval, mostrada na figura 3202.
Figura 3:Print do perfil pessoal de Bolsonaro com conteúdo sexual.

Fonte: Twitter.
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Disponível em: https://help.twitter.com/pt/rules-and-policies/twitter-rules. Acesso em 20/07/2019.
O tweet original foi excluído por contrariar as regras de uso da plataforma. Saiba mais em:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2019/03/video-no-twitter-de-bolsonaro-sobre-golden-showere-excluido-cjtj9bdj1043r01k05o4n4v5g.html. Acesso em 20/08/2019.
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Para além do intradiscurso, o que é de fato dito, Orlandi (2009) trata do interdiscurso, que é
a memória discursiva, ou “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma
do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra”
(ORLANDI, 2009, p. 31). O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito
significa. Tomemos por exemplo o caso recente de uma manifestação preconceituosa de Jair
Bolsonaro sobre os governadores do Nordeste, quando chamou-os de “paraíbas”203. O perfil oficial
do Planalto não publicou nada sobre o assunto, apenas informou sobre a inauguração de um
aeroporto na Bahia. O não dito neste caso é significativo ao gerar efeito de sentido que a página,
embora gerida pelos governantes, ainda se abstém de tomar partidos em polêmicas que fogem ao
seu objetivo institucional.
Enquanto isso, o perfil pessoal de Bolsonaro publicou vários tweets sobre o assunto,
rebatendo críticas e fazendo acusações. Um dos tweets de mais destaque, mostrada na Figura 4204, é
um em que Bolsonaro acusa um General que o criticou de ser uma “melancia” 205. Melancia, cabe
apontar, é um termo usado para nomear militares que seriam comunistas. Além disso, acusa o
General de apoiar a Guerrilha do Araguaia, movimento revolucionário comunista contra a ditadura
militar que ocorreu entre os anos 60 e 70. O destrato deste tipo com o crítico tem o objetivo de
despertar a memória do comunismo e, consequentemente, do anti-comunismo, que é uma ideologia
pregada pelo político e seu público. O discurso, desta forma, tenta excluir de fala o crítico ao
reafirmar o discurso compartilhado entre os seus praticantes ao mesmo tempo em que evoca uma
memória discursiva em seu intradiscurso.

Figura 4: Printscreen do perfil pessoal de Bolsonaro com crítica a General.
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Saiba mais em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/termo-paraiba-usado-por-bolsonaroreflete-preconceito-ao-nordeste-e-cabe-punicao.shtml. Acesso em 23/07/2019.
204
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1152928888600899585. Acesso em 20/08/2019.
205
Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/no-twitter-bolsonaro-chama-general-que-o-criticou-demelancia/. Acesso em 23/07/2019.
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Fonte: Twitter.

Além das relações de sentido, destacam-se as relações de força, que afirmam que “o lugar a
partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz” (ORLANDI, 2009, p. 39). Esta perspectiva é
importante quando observamos a dinâmica das relações de poder na sociedade em rede, onde o
acesso à comunicação e ao discurso é livre. Terra (2011) compreende o usuário das redes sociais não
apenas como um leitor ou receptor das mensagens, ela também apresenta o conceito do usuáriomídia, um ator participante e crítico no diálogo entre instituições e públicos, capaz de tornar a si
mesmo uma mídia alternativa. Esta capacidade de se tornar mídia está diretamente ligada à
capacidade comunicativa e de influência, e, portanto, de poder.
Embora possuam regras de uso, a popularidade de influenciadores na rede se dá por
logaritmos que leem dados sobre reatividade e engajamento, nada sobre veracidade ou contribuição
social. O que vale, portanto, é a ressonância do que é dito e não o que é dito. Assim, o usuário mídia
pode obter sucesso ao criar um eficiente mecanismo imaginário. Segundo Orlandi (2009) o
mecanismo imaginário “produz imagens dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, dentro de
uma conjuntura sócio-histórica” (ORLANDI, 2009, p.40). Por exemplo, quando Bolsonaro se
apresenta como Capitão do Exército ou quando cita sua oposição como pessoas do “mal”, “inimigas
da democracia e liberdade” ele aposta numa estratégia de construção de um mecanismo imaginário
que beneficie seu discurso, como exemplificado pela Figura 5206. Mais uma vez, em nenhum
momento o perfil do Planalto fez qualquer publicação citando partidos de oposição.

Figura 5: Printscreendo twitter pessoal de Bolsonaro maculando sua oposição.
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Fonte: Twitter.

Até agora todas as estratégias discursivas apontadas mostraram que Bolsonaro utiliza seu
perfil pessoal de forma muito mais apelativa ao seu público do que o perfil do Planalto. Isso poderia
ser defensável, afinal, todos temos perfis pessoais em redes onde temos total liberdade de
publicarmos o que quisermos, desde que respeitando as regras de uso das plataformas. Porém, outro
elemento constituinte das relações de força é a forma-sujeito, que é a “forma de existência histórica
de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais” (ORLANDI, 2006, p. 18). A forma-sujeito é a mais
importante desta análise por nos demonstrar, finalmente, a origem do enunciador destes discursos.
D’Ancona (2018) demonstrou que Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos,
alcançou o cargo graças a uma ação coordenada de desinformação que só foi possível graças à
existência das redes de compartilhamento de discursos, por vezes falsos, que beneficiaram sua
campanha. O cargo máximo da maior potência mundial foi alcançado graças a redes de comunicação
na internet. E, como diversos estudos correntes apontam, Bolsonaro parece ter se beneficiado do
mesmo fenômeno que D’Ancona (2018) chama de desinformação.
Graças à lógica das redes, usuários-mídia populares tornam-se emissores de discursos que
alcançam esplendorosa repercussão, disputando a verdade e o poder com instituições estabelecidas.
Como afirma D’Ancona (2018, p. 59), a política contemporânea é a política do espetáculo. E, assim,
tornando-se tão populares e influentes nas redes, estes expoentes desta política do espetáculo
conseguem conquistar o poder e, talvez, a verdade.
Portanto, o problema da forma-sujeito de Bolsonaro é que ele faz parte de um fenômeno
que parece ter a pretensão de transcender o cargo e a instituição da Presidência. De fato, o seu
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número de seguidores é exponencialmente maior que o do Planalto. O próprio Bolsonaro já afirmou
que suas redes sociais são seu principal meio de comunicação com a população e continuadamente
desacredita a imprensa tradicional, chegando a bloquear críticos e jornalistas que usam a
plataforma207. No exemplo da Figura 6208, tweet publicado por ele enquanto eleito mas ainda sem
tomar posse, ele recomenda como fonte de informação canais de outros usuários-mídia que são seus
apoiadores.
Figura 6: Printscreendo twitter de Bolsonaro indicando usuários-mídia.

Fonte: Twitter.

Bolsonaro promove, assim, um deslocamento do principal local de discurso do Presidente,
enquanto instituição, para seu perfil pessoal, onde ele tem a liberdade de dizer o que quer, sem as
amarras legais que regem os meios de comunicação oficiais do Estado. Este deslocamento é
problemático quando observamos que o sujeito que emite os discursos não só alcançou o poder
graças a redes de comunicação digitais como também goza de grande influência nestas redes.
3 CONCLUSÃO
No início do texto apontamos como as instituições encontram dificuldades em acompanhar
os cada vez mais frequentes fenômenos sociais que a internet proporciona. Como demonstramos
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durante o texto, a política é ambiente fértil para qualquer nova forma de disputa de poder,
principalmente através do discurso.
Como dissemos em várias oportunidades, Bolsonaro admira e se espelha muito em Donald
Trump, enxergando nele - e, talvez, em si mesmo - um bastião de um movimento conservador que
chegou ao poder nos dois países. De fato, há semelhança entre os dois, suas eleições e formas de uso
das redes sociais são exemplos. Donald Trump, por exemplo, também usa o seu Twitter pessoal
como meio oficial de comunicação da Casa Branca e também bloqueia jornalistas e críticos no
Twitter209.
O deslocamento de discurso do presidente para a rede, como demonstrado, traz vários
problemas ainda não resolvidos pela legislação. Aponta vários embates entre outras instituições,
como mídia e organizações governamentais. O uso das redes por Bolsonaro se beneficia deste
deslocamento para ter liberdade de enunciar seus discursos que beneficiam, por sua vez, seu próprio
poder enquanto presidente e usuário-mídia.
Enfim, a sociedade contemporânea tem ferramentas comunicacionais extraordinárias que
podem servir para emancipação de discursos dominantes, acesso ao discurso por minorias e
produção de discursos de contra-poder para mudanças sociais. O que carecemos, portanto, é de
medidas institucionais para reagir àqueles que as usam para beneficiar somente a eles mesmos,
medidas para garantir o interesse público. Na sociedade em rede, a comunicação tem um poder
incrível e, como todo poder, devemos exigir que ele seja passível de accountability.

Discourse displacement: President Bolsonaro's discursive strategies on Twitter
ABSTRACT

This study has the objective to clarify and discuss what the president's discursive strategies are by
analyzing his profile on the social network Twitter. Bolsonaro's presidential campaign is notoriously
well-known for using discourse-sharing logic on the internet to his advantage. Even after being
elected, the president continues to use his personal pages on social networks such as Facebook and
Twitter to communicate with his voters, where there is virtually no barrier between the president's
speeches and his followers. Unlike an official job profile, which is an arm of government
communication and therefore must follow the guidelines that guide state communication, the
personal profile is only subject to the rules of use of the platform. What's aggravating in this dynamic
is that Bolsonaro, who already had a large following on social media, uses his personal profiles to
209
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speak as president, often giving first-hand government news through them, for example. The
research is configured in exploratory research and has as methodological procedure the bibliographic
research, according to the definition of Gil. The concepts of discourse, power, networks and
communication are triggered by the perspectives of Orlandi, Castells, Van Dijk among other authors
to strengthen the discussion. It also conducts an analysis of the president's profile speech on Twitter,
from tweets selected for their relevance to the argument of this work during the period of November
2018, date of the election of Jair Bolsonaro as President of the Republic, until July 2019, when the
first half of his government was completed. In short, it can be seen that Bolsonaro shifts the
presidential institutional discourse venue to his personal profile so that he has freedom of
enunciation without obligation to comply with the legal principles governing government
communication.
Keywords: Twitter; Bolsonaro; Network society; Discourse.
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ESTUDO SOBRE MELODRAMA: CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Thátilla Sousa Santos210
Lara Lima Satler211
RESUMO
Este artigo foi produzido com o intuito de realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o gênero
melodrama, procurando entender seu surgimento e histórico, suas características principais,
mudanças durante os anos e sua relação com outros meios, como por exemplo, o cinema. Para
encontrar essas informações, foram feitas pesquisas em livros e artigos, procurando estudos
relacionados com a investigação. Tendo em vista o espaço proposto, foram escolhidos, como autores
principais, Jean-Marie Thomasseau (2012), Lisandro Nogueira e Ícaro Sampaio (2013) e Peter Brooks
(1995) para apresentar alguns aspectos do melodrama e da imaginação melodramática, contribuindo
para um maior entendimento do gênero. Essa investigação serve como contribuição para uma
pesquisa em andamento, que tem como título “A imaginação melodramática nas animações de
MakotoShinkai”, na qual o objetivo principal é encontrar aspectos do melodrama, entendendo sua
característica adaptável, localizada historicamente e culturalmente, em três animações japonesas do
diretor MakotoShinkai, a saber: Children Who Chase Lost Voices (2011), Garden ofWords(2013) e
YourName (2016). Primeiramente, o artigo apresenta a pesquisa em andamento e traz de forma
breve as animações japonesas, com ênfase nos estudos de Cristiane A. Sato (2005, 2007), Jonathan
Clements e Helen McCarthy (2006). Em seguida, é exposto um estudo sobre melodrama e três de
suas maiores variações (melodrama clássico, melodrama romântico e melodrama diversificado),
assim como a utilização do gênero por outros meios que não apenas o teatro, como a televisão e o
cinema. A pesquisa atingiu seus resultados esperados, contribuindo com novos conhecimentos e
servindo de aparato teórico para a pesquisadora, que desde já começa a identificar os aspectos
encontrados do melodrama no seu objeto de pesquisa, além de colaborar para outros pesquisadores
que se interessam pelo tema.
Palavras-chave: Melodrama; Imaginação melodramática; Cinema; Animações Japonesas; Anime.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo visa continuar e complementar outra produção da mesma autoria
apresentado no Intercom Centro-Oeste de 2019, com a finalidade de aumentar os estudos e
entendimentos da pesquisadora para compor sua pesquisa. Em Santos e Satler (2019), foi feita
uma pesquisa exploratória com o intuito de buscar fontes de estudo que auxiliariam na
210
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investigação em andamento, que visa analisar a imaginação melodramática inserida nos filmes
de animação japonesa Children Who Chase Lost Voices (2011), Garden ofWords (2013) e
YourName (2016), todas do diretor MakotoShinkai. Foi questionado sobre o estado da arte no
Brasil que envolve as animações japonesas, buscando entender como os estudos sobre essas
produções estão inseridas nas pesquisas brasileiras.
A partir dessa investigação, foi possível produzir um mapeamento e contribuir com a
própria pesquisa e outras que se interessam por este recorte temático. Foram descobertos
alguns livros em português feitos por pesquisadores brasileiros que também entendem as
animações como obras ricas para serem exploradas. Através de tabelas (SANTOS; SATLER,
2019, p. 10-11), foi observado que ao relacionar os termos “melodrama” e “animações
japonesas” juntos, o número de pesquisas presentes nos sites analisados foi zero, justificando
a relevância do estudo da pesquisadora.
A pesquisa em andamento se mostra importante por utilizar as animações japonesas
de forma a tentar quebrar o entendimento de que são produções feitas apenas para o público
infantil, pois existem diversas obras que são voltadas para os jovens e adultos, com temáticas
totalmente distintas. Observar o melodrama nas animações japonesas exemplifica essa
questão ao perceber a priorização das emoções, sentimentos, superações de problemas e
outras temáticas retratadas por personagens de diversas idades.
Sendo assim, o presente artigo, ao pretender continuar explorando o tema da
pesquisadora, visa responder às seguintes perguntas: “Quais são as principais características
do melodrama?”, “Como o gênero é estudado?”, “Como o melodrama pode se tornar uma
chave para estudar as animações japonesas de MakotoShinkai?”. Para isso, será feita uma
pesquisa bibliográfica procurando estudos acerca do melodrama com a finalidade de entender
suas características, sua história e aplicabilidade, além de perceber como o gênero vem sendo
estudado por outros pesquisadores brasileiros.
O artigo será disposto de forma a apresentar brevemente as animações japonesas,
situando o leitor acerca da pesquisa em andamento, e depois os resultados encontrados nas
pesquisas bibliográficas acerca do melodrama. Esse estudo também contribuirá com outros
pesquisadores, proporcionando um aparato teórico a ser consultado.

2 AS ANIMAÇÕES JAPONESAS
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Como a pesquisa citada visa procurar aspectos do melodrama em três obras do diretor
MakotoShinkai através de análises fílmicas, sentiu-se a necessidade de apresentar brevemente
as animações japonesas para situar melhor o leitor acerca do tema, criando um maior
entendimento e familiaridade com as obras.
Os animês1, forma contraída pela qual as animações produzidas no Japão ou que
possuem características consideradas como o “estilo japonês” de desenho são chamadas, são
uma das várias produções que contemplam a cultura pop japonesa, conhecida também por
japop. Essas obras são vistas “como uma influência menos imposta que a altamente
esquematizada e agressivamente comercializada cultura pop americana, e por isso mais
‘aceitável’, mesmo refletindo uma realidade e referências culturais extremamente particulares
e diferentes da cultura ocidental” (SATO, 2007, p. 23-24), o que pode explicar a sua grande
procura pelo público ocidental. A cultura pop japonesa visa ser popular e consumida por várias
pessoas, ocasionando em grandes exportações para todo o mundo a partir de programas de
abertura do próprio governo japonês e através da pirataria.
Atualmente, segundo Sato (2007, p. 36), existem mais de dois mil animações feitas
entre cinema, TV e vídeos. Essas obras começaram a ser produzidas de forma experimental e
independente no início do século XX, retratando, em sua maioria, contos populares
tradicionais japoneses. Em 1933 (SATO, 2007, p. 33), a produção cinematográfica e os animês
começaram a propagar mensagens de cunho militar, visto que o país se encontrava no início da
Guerra Sino-Japonesa e possuía um Governo Militar. Após o fim da 2ª Guerra, os artistas
tiveram dificuldades de continuar a produzir animações, pois os preços das matérias-primas,
que eram importadas, ficaram muito altos. Em 1958 esse cenário mudou e novas animações
começaram a ser produzidas de forma mais econômica (SATO, 2007, p. 34), e em 1963
iniciaram a produção e veiculação de obras para a televisão.
Credita-se a Osamu Tezuka a criação do “estilo japonês” de desenho como é conhecido
hoje, tanto nos mangás quanto nos animês. Características como personagens com olhos
grandes e expressivos, cabelos pontudos e coloridos, corpos magros, cores vivas, mensagens
humanísticas, histórias tristes, dentre outras, são alguns dos aspectos que mais se destacam e
são facilmente reconhecidos quando se trata dessas produções. Tezuka inovou na forma como
os quadrinhos (e consequentemente os animês) eram desenhados ao ilustrar sua história em
forma de storyboard de animação, acrescentando balões com falas e onomatopeias,
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“transferindo técnicas de narração cinematográfica ao mangá e fazendo com que o leitor
tivesse a impressão de estar vendo um filme de ação” (SATO, 2007, p. 126, grifo da autora).
Essa técnica influenciou as produções de outros artistas, que começaram a utilizar o estilo de
desenho feito por Tezuka em suas próprias obras.
Os pesquisadores Jonathan Clements e Helen McCarthy destacam, além de Osamu
Tezuka, os artistas MitsuteruYokoyama e ShotaroIshinomori como pais fundadores dos animês,
pois conseguiram “atingir uma série de fórmulas que, em suas adaptações e aplicações
modernas, carregavam a cultura japonesa em todo o mundo” (2006, p. XIX, tradução nossa) 2.
Para os autores, os animês estão cada vez mais sendo direcionados para o público
internacional, podendo ser compreendidos e traduzidos em vários países e línguas,
popularizando termos em japonês que são frequentemente utilizados por fãs dessas
animações, como por exemplo a palavra otaku3. Ainda segundo Clements e McCarthy, “como
qualquer meio de massa, o animê pode voar para grandes alturas de expressão criativa ou
sondar as profundezas da depravação humana” (2006, p. XV, tradução nossa)4, ou seja, é
possível retratar qualquer tipo de mensagem através das animações japonesas, ressaltando
que as formas de expressão são colocadas com alguma intenção e significado, pois “nem toda
a violência é gratuita, nem toda a nudez é exploradora” (CLEMENTS; MCCARTHY, 2006, p. XVI,
tradução nossa)5.
Além de entreter e transmitir mensagens como qualquer outra produção midiática, os
animês também difundem a cultura japonesa pelo mundo, podendo causar estranhamento ou
estimularem hábitos japoneses em indivíduos de outras nacionalidades, como o consumo de
comidas típicas do oriente (como por exemplo, o sushi e os bolinhos de arroz), o uso do hashi6,
roupas, expressões e outros. Para Cristiane Sato (2005, p. 41), as animações se tornaram um
veículo rápido de divulgação da cultura japonesa sem que houvesse previamente um
planejamento e intenção disso. Ao serem exportadas, difundindo internacionalmente os
valores e referências de sua cultura, a autora (2005, p. 29) percebe uma semelhança entre as
animações e o cinema hollywoodiano, pois este serviu como difusor de valores, estilo de vida e
estética norte-americanas por muito tempo, influenciando várias pessoas pelo mundo,
inclusive o próprio povo japonês.
Vários artistas se destacam por suas incríveis animações, mas para a pesquisa em
questão foi escolhido o diretor MakotoShinkai para ser estudado. Natural de Nagano, Japão, o
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diretor se sobressai por suas produções com alto nível técnico e histórias que enfatizam as
emoções humanas, trabalhando os sentimentos e dificuldades da vida. Desde seus primeiros
longas-metragens (Voices of a Distant Star de 2002 e The PlacePromised in OurEarlyDays de
2004), Shinkai demonstra um imenso cuidado e sensibilidade nas produções, tendo criado,
escrito, dirigido, feito o storyboard, direção de arte, edição e direção de som de forma
independente em seu próprio computador (CLEMENTS; MCCARTHY, 2006, p. 492). Por sua
criatividade e belos personagens e paisagens, dando ao mundo real um aspecto fantástico, o
diretor é constantemente comparado a outro diretor de renome, Hayao Miyazaki, um dos
fundadores do Studio Ghibli, ganhador de vários prêmios de animação dentro e fora do Japão.

3 O MELODRAMA

Ao observar a palavra melodrama, segundo Jean-Marie Thomasseau (2012, p. 9), temse a ideia simplificadora de que se trata de um drama exagerado, feito para chorar, cheio de
heróis falastrões que vivem situações sentimentais e são perseguidos por vilões desprezíveis,
de forma que no final, o bem sempre ganha do mal, embaralhando todas as regras da arte e
do bom senso. Esse pensamento, juntamente com a noção de que o gênero fazia parte de um
teatro popular, atingindo as camadas mais baixas da sociedade, trouxe para o melodrama
críticas sarcásticas, que, ao mesmo tempo, não conseguiam explicar o grande sucesso que as
técnicas utilizadas geraram. “A arte do melodrama repousa, com efeito, quase que
inteiramente, nas situações, numa miseenscène perfeita e no talento dos atores”
(THOMASSEAU, 2012, p. 10, grifo do autor).
Outro ponto que o autor destaca como um mal-entendido em relação ao melodrama é
a ideia de que as obras teatrais precisam ser julgadas conforme os critérios literários, ficando
presas ao pensamento de obra-prima tradicional, ignorando sua noção fluida e subjetiva.
Então, ao pensar no melodrama, dever-se-ia “ter em conta um gênero que, durante mais de
um século, mobilizou centenas de autores, produziu milhares de peças e provocou os maiores
entusiasmos, não apenas no público popular, mas em todos os estratos da população”
(THOMASSEAU, 2012, p. 10-11).
No século XVIII, a França passava por uma lenta transformação nos gêneros tradicionais
da arte e uma grande sensibilização da população depois das tragédias ocorridas durante a
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Revolução Francesa, fazendo com que surgisse a estética melodramática de teatro, apoiada no
édito de liberação de 1791, que permitia a construção de um teatro público por qualquer
pessoa e a representação de peças de todos os gêneros (THOMASSEAU, 2012, p. 13). Com isso,
o entusiasmo pelo teatro cresceu, criando um local de refúgio para uma população que estava
em crise, transformando “em mitos e maravilhas as situações de violência que as ruas e as
assembleias haviam banalizado” (THOMASSEAU, 2012, p. 13-14), tornando realidade os
desejos de várias camadas da população.
Ainda segundo Thomasseau (2012, p. 14), o público do melodrama era composto
principalmente pelas classes mais populares, que voltavam suas paixões para elas mesmas nos
espetáculos sobre a virtude oprimida e triunfante, mas as classes mais altas também assistiam
às atrações. A burguesia gostava do melodrama por ser uma reação contra os excessos do
teatro anticlerical e do teatro noir (importado da Inglaterra), além de ordenar as “tentativas
mais ousadas do teatro da Revolução, põe em prática o culto da virtude e da família, remete à
honra e o senso de propriedade e dos valores tradicionais, e propõe, em definitivo, uma
criação estética formalizada segundo padrões bastante precisos” (THOMASSEAU, 2012, p. 14).
A aristocracia ainda utilizava um senso de hierarquia e reconhecimento de poder
através dos melodramas ao se misturarem com as outras classes nos bulevares. O poder
aproveitava do entusiasmo popular pelos espetáculos, pois eram propostas histórias de um
imaginário francês com grandes capitães heroicos e uma sociedade voltada para a virtude,
reconciliando as ideologias, tentando reconstruir uma unidade nacional e moral, ou pelo
menos um fortalecimento dos ideais morais, sociais e religiosos (THOMASSEAU, 2012, p. 1415). Muitas das obras dessa época (século XVIII) possuíam um caráter institucional, inspirando
ideias de justiça, humanidade e moralidade, destacando que as pessoas virtuosas sempre
serão recompensadas por seus feitos.
Mesmo se tornando um grande sucesso a partir do século XVIII na França, a palavra
melodrama foi criada no século XVII na Itália para designar os dramas que eram inteiramente
cantados, surgindo no país francês durante uma querela entre músicos franceses e italianos
(THOMASSEAU, 2012, p. 16). Desde então, a palavra começou a ser mais utilizada, definindo
um novo gênero de peças teatrais, que também foram se modificando no decorrer dos anos. O
termo se tornou uma forma cômoda de classificar “as peças que escapavam aos critérios
clássicos e que utilizavam a música como apoio para os efeitos dramáticos” (THOMASSEAU,
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2012, p. 17).Em 1970, o adjetivo melodramático foi utilizado para peças que tinham
trapalhadas cênicas, e, em 1975, o termo passou a designar um gênero da época: a
pantomima muda ou dialogada e o drama de ação (THOMASSEAU, 2012, p. 17).
Pode-se encontrar no melodrama influências de diversos gêneros, como a tragédia, o
drama burguês, as pantomimas mudas e dialogadas, o drama e o romance. Como exemplo, as
pantomimas tradicionais influenciaram as técnicas melodramáticas na simples tipificação dos
personagens, nas regras bem estabelecidas de uma miseenscène movimentada, utilização de
mímicas, ênfases em perseguição e reconhecimento, dando ao melodrama seus elementos
principais (THOMASSEAU, 2012, p. 20). Já o romance, contribuiu com o melodrama ao
apresentar histórias com várias intrigas e peripécias, episódios tormentosos e conspirações. No
século XIX, o romance andava junto com o melodrama, sendo comum os melodramaturgos
serem romancistas também, produzindo histórias tanto para os folhetins quanto para os
palcos. “Geralmente, o romance precedia a criação cênica, mas o fenômeno inverso também
se produzia algumas vezes. Estas trocas contínuas conduziam à produtivas colaborações entre
os romancistas profissionais e os homens de teatro” (THOMASSEAU, 2012, p. 21).
Na intenção de propor uma linha temporal, Jean-Marie Thomasseau (2012, p. 23)
destaca como o primeiro melodrama verdadeiro a peça Coelina (ou L’Enfantdumystère) criada
em 1800 por Pixerécourt, segundo o entusiasmo do público e a opinião da crítica. Outras
produções anteriores possuíam características típicas do melodrama, mas não estavam tão
completas quanto Coelina, sempre faltava algum elemento essencial. A sua engenhosidade
consiste em “ter organizado de forma original elementos já largamente explorados e
reconhecidos; é isso o que explica ao mesmo tempo o entusiasmo unânime que ela suscitou e
o fato de que, durante quinze anos, Coelinafixou o arcabouço e os cânones do melodrama
clássico” (THOMASSEAU, 2012, p. 26).

3.1 Tipos de Melodrama e suas características

Em seu livro, Thomasseau (2012) destaca três vertentes principais do melodrama em
períodos diferentes: o melodrama clássico (1800 – 1823), o melodrama romântico (1823 –
1848) e o melodrama diversificado (1848 – 1914), que serão abordados nas próximas sessões.
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3.1.1 Melodrama clássico

Segundo o “Tratado do Melodrama” feito em 1817, Thomasseau (2012, p. 27) destaca
os passos principais para se produzir um melodrama clássico de forma cômica: escolher um
título, adaptar um assunto a esse título, colocar como personagens principais um tirano, um
bobo, uma mulher inocente e perseguida, um cavaleiro e às vezes um animal preso;
apresentação de um balé e um quadro geral da história no primeiro ato; no segundo, uma
prisão e um romance; um incêndio, lutas, canções e outros no terceiro ato; no final, a virtude
triunfa, o tirano é morto e o cavaleiro casa com a jovem. Apesar do Tratado ter sido escrito de
forma irônica, essas características servem para estimular o público a conservar sua
moralidade, detestar os crimes e tiranos, priorizar a virtude e a família.
Inicialmente, os melodramas do período clássico possuíam concepções dramáticas
precisas com a intenção de terem um estatuto literário e teatral reconhecido, além de
possuírem uma missão educadora da sociedade. Para atrair um novo público, os autores
tinham que elaborar uma estética ao mesmo tempo rigorosa e prestigiosa. Com isso,
contiveram os excessos revolucionários e codificaram o gênero, em nome da verossimilhança e
da conveniência, tentando relacionar o melodrama ao prestígio da tragédia (THOMASSEAU,
2012, p. 28-29). As primeiras peças se inspiravam na divisão da ópera, utilizavam a regra das
três unidades, ou seja, eram feitas em três atos, e aplicavam elementos musicais. Conhecidos
também por “drama dos encontros fortuitos e do desfecho rápido das crises” (THOMASSEAU,
2012, p. 30), esses melodramas foram se modificando ao longo do tempo, deixando o modelo
inicial de três atos para cinco atos, considerados como “melodramas em quadros”, repartindo
as cenas e histórias em vários quadros.
Ao seguir uma forma rígida, o melodrama clássico soube dosar os seus componentes,
havendo algumas peças que se diferenciavam umas das outras ao se inspirar em temas
diferentes, como é o caso dos melodramas burgueses que davam ênfase para os dramas
familiares, e os melodramas históricos e heroicos, que traziam os ideais da tragédia e o retorno
ao passado (THOMASSEAU, 2012, p. 33). Mesmo assim, as peças desse período possuíam
elementos principais em comum em suas temáticas: a perseguição (pivô de toda a intriga
melodramática), o reconhecimento e o amor (em segundo plano).
As diferentes perseguições que são desenvolvidas permitem ao melodrama expressar
uma de suas maiores qualidades, a imaginação, jogando com os vários imprevistos. A
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“imaginação e as variações do imaginário melodramático, entre os mais ricos da literatura,
estão inteiramente a serviço do tema da perseguição, tema de ressonâncias fáusticas que
representa a luta das forças do bem e do mal no teatro do mundo e no palco do melodrama”
(THOMASSEAU, 2012, p. 35-36). Já o reconhecimento, ao erradicar o vilão, retorna ao ponto
zero da história. A Fatalidade, presente nessa parte, da qual ninguém pode escapar, cria o
pressentimento, um jogo de preparação, que será retardado ao máximo possível, até coincidir
com a obra da justiça no final. “A perseguição mantém o suspense; o reconhecimento retira-o
brutalmente e quanto mais rapidamente ele se dá, mais o patético da situação é poderoso”
(THOMASSEAU, 2012, p. 37).
Os personagens do melodrama clássico faziam uma divisão da humanidade de forma
simples e intangível: de um lado os bons, de outro os maus (THOMASSEAU, 2012, p. 39). Eles
eram construídos e encenados pensando em facilitar sua identificação pelo público, suas
aparências e gestos permitiam aos espectadores reconhecerem e classificarem quem pertencia
a qual bloco de valores morais e quais eram os personagens principais e secundários. Segundo
o autor:

Os personagens do melodrama são personae, máscaras de comportamentos
e linguagens fortemente codificadas e imediatamente identificáveis. Esta
tipologia caracterizada pela fixidez dos tipos reduz-se a algumas entidades
principais: o vilão, a vítima inocente, o cômico; e outras secundárias, como o
pai nobre, ou o protetor misterioso (THOMASSEAU, 2012, p. 39, grifo do
autor).

Assim, os personagens são altamente estereotipados e de fácil leitura, tendo em vista
que todos conhecem suas regras convencionais, as disputas entre o bem e o mal. O
personagem cômico serve para trazer diversão aos momentos conflituosos, dispersando a
tensão causada pelo confronto.
O melodrama clássico, então, possuía uma missão moral e civilizatória, propagando
ideais didáticos e sociais, a reabilitação da família e da pátria. As qualidades mais praticadas
por ele era a “abnegação, o gosto do dever, a aptidão para o sofrimento, a generosidade, o
devotamento, a humanidade [...], juntamente com o otimismo e uma confiança inabalável na
Providência: a Providência que ajudará sempre aquele que souber ajudar-se a si mesmo”
(THOMASSEAU, 2012, p. 48). Sendo assim, o melodrama era um meio de instrução para o
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povo, já que era algo que estava ao alcance até das classes mais baixas da sociedade,
cumprindo seu papel moralizador.

3.1.2 Melodrama romântico

Novamente, as mudanças na política da França causaram consequências na
mentalidade coletiva e nos melodramas. Segundo Thomasseau (2012, p. 63), com a queda do
Império, a submissão aos valores tradicionais, cívicos e guerreiros começou a afrouxar, e em
meados de 1820, outros acontecimentos contribuíram para a mudança dos valores sociais e
estéticos: o assassinato do duque de Berry, o caso dos sargentos de La Rochelle e a expedição
da Espanha. No teatro, Thomasseau (2012, p. 64) cita como marcadores de mudanças a visita
de atores ingleses a Paris em 1822 e as exibições de L’AubergedesAdrets (1823) (O Albergue
dos Adrets), apresentando Roberto Macário, que se tornaria uma grande influência para a
distanciação do melodrama clássico, ao mostrar inversões de valores e novos elementos na
temática e tipologia do gênero.
Mesmo ainda se apoiando na estrutura estabelecida pelo melodrama clássico, o
melodrama romântico se distingue por não ter uma roupagem estrita e delimitada, sendo
difícil fazer classificações rigorosas a seu respeito, trazendo novas temáticas e tonalidade ao
gênero. Além disso, se apropria à sua maneira

do gosto pelos efeitos e pela cor local, do senso de ritmo, do “entrecho”, da
encenação, da oposição maniqueísta entre as forças do bem e as do mal, da
composição dos personagens que representam estes valores e propondo, em
suma, um estilo de drama mais preocupado com suas próprias invenções e
sua própria lógica do que com o realismo e a verossimilhança (THOMASSEAU,
2012, p. 65-66).

A partir de 1825, o termo melodrama começa a ser utilizado de forma pejorativa. Neste
período, as peças se voltaram mais para a sensibilidade, adquirindo um tom de revolta social,
fazendo críticas ao sistema político e financeiro através dos seus personagens. Com essas
mudanças, o tédio de viver começa a fazer parte das narrativas, e a morte, que antes era
reservada ao vilão, passa a ser permita também aos heróis e heroínas através do suicídio,
quando a fatalidade é muito violenta para eles aguentarem (THOMASSEAU, p. 67). O
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casamento, que antes era uma realização feliz no final da trama, reunindo a família, foi
eliminado, dando espaço para novas ligações mais passionais e menos estáveis. O adultério
começa a aparecer com mais frequência, assim como os bastardos, mães solteiras, crianças
perdidas e reencontradas, pais que lançam maldições em seus filhos e outros.
Entre 1830 e 1850 a instabilidade no país, barricadas, insurreições e outros eventos
foram refletidos nos melodramas da época, tornando-se caóticos, violentos e sangrentos
(THOMASSEAU, 2012, p. 68). Várias temáticas como a ressurgência de ideias republicanas e
bonapartistas, ideias liberais que agitavam a opinião pública, doutrinas socialistas,
ridicularização do rei, magistrados e padres, se manifestaram em vários espetáculos ao longo
dos anos. “O melodrama parece, então, hesitar entre o ‘frenetismo’ e o realismo, ou melhor, o
‘miserabilismo’ dos cenários e dos personagens” (THOMASSEAU, 2012, p. 68).
Uma das modificações na estrutura geral das peças que ficou mais marcante entre os
períodos foi o já citado anteriormente abandono do cuidado que Pixerécourt tinha de
preservar a regra das três unidades, passando a adotar cinco atos divididos em quadros,
influenciados pelos romances de folhetins, dando autonomia a cada quadro e criando várias
elipses na narrativa (THOMASSEAU, p. 68-69). Além disso, criou-se prólogos divididos em
várias cenas para resolver o problema da exposição, propondo um ato vivo e curto antes de
cada encenação para provocar o drama que iria começar, com a intenção de inteirar aqueles
que chegaram depois da peça ter começado. Monólogos explicativos se tornaram raros,
ficando apenas os patéticos, que eram aguardados pelo público.
Personagens ingênuos e cômicos também foram desaparecendo, assim como os balés e
as músicas. Cresceu o número de personagens secundários. Os heróis e heroínas sofriam
perseguições mais violentas, os bandidos e piratas sonhadores passaram a poder se tornar
heróis, e os vilões continuaram a existir de forma estereotipada e reconhecível (um tirano,
conspirador etc.). Enfim, a maioria dos melodramas dessa época foram influenciados e
enriquecidos a partir dos novos tipos sociais que entraram na moda por meio dos romances de
folhetim (THOMASSEAU, 2012, p. 71).

3.1.3 Melodrama diversificado
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Depois do período conturbado descrito no tópico anterior, a mentalidade da população
francesa passou por novas mudanças mais uma vez, e o melodrama começou a sofrer a
concorrência direta de outros gêneros como o vaudeville e a opereta, que incitavam as novas
gerações. Segundo Thomasseau (2012, p. 96), para tentar atingir e recuperar o clamor dos
espectadores, os melodramaturgos adaptaram as características tradicionais principais do
melodrama às exigências do momento, aumentando o número de quadros e de personagens,
conforme os romances de folhetim. Essa atitude lembra o que aconteceu ao melodrama
romântico, mas, ao contrário deste, os novos melodramas tentaram trazer as características
clássicas de volta, como os balés e as coplas cantadas, enriquecendo o aspecto visual das
peças, na tentativa de atrair espectadores e melhor concorrer com os outros gêneros. A partir
disso, juntamente com o advento de novas técnicas proporcionadas pela ciência e as novas
formas de transporte (trem a vapor e barco), foi possível a produção de turnês nacionais e
internacionais, facilitando o acesso das pessoas às obras.
O melodrama, então, passou por altos e baixos durante a segunda metade do século
XIX, acompanhando todos os movimentos teatrais da época e mantendo seus estereótipos,
mas se diversificando ao escolher um de seus componentes tradicionais para ser destacado em
certas peças (THOMASSEAU, 2012, p. 97). Thomasseau (2012, p. 98) destaca as quatro maiores
vertentes que serviram de inspiração para os melodramas da época: o melodrama militar,
patriótico e histórico; o melodrama de costumes e naturalista; o melodrama de aventuras e de
exploração; o melodrama policial e judiciário.
Os melodramas militares, patrióticos e históricos foram favorecidos pelas guerras do
Segundo Império e a retomada da expansão colonial, produzindo peças com diversas
tendências políticas a partir do cenário de incertezas no país. Temas como a exaltação das
virtudes da República, trazendo de volta grandes figuras militares do Primeiro Império, a honra
e glória do bonapartismo, a Guerra da Crimeia, história da França e sua capital, glorificação do
Imperador, patriotismo e revanches, tradições e lutas de espada são alguns exemplos do que
era retratado nas peças nesse período (THOMASSEAU, 2012, p. 98-101).
O melodrama de costumes e naturalista tratava principalmente de questões familiares,
destacando as diferenças entre as classes sociais, os direitos, preconceitos familiares e sociais,
possuindo uma composição mais próxima dos melodramas clássicos. Ao relacionar o dinheiro
e os preconceitos sociais, tratando das necessidades do público, o melodrama social evoluiu
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para uma estética naturalista. A peça Os Miseráveis (1862) de Victor Hugo possui um papel
essencial para essa evolução (THOMASSEAU, 2012, p. 107), dando uma maior dimensão para
assuntos ligados às teorias humanitárias e socialistas, colocando em cena os dissabores e o
patético da pobreza. No final do século, os melodramas enfatizaram as fortes reivindicações
sociais, com base no clima de insegurança provocado pelos protestos operários, movimentos
anarquistas, ascensão internacional do socialismo e os escândalos financeiros. “Foi
principalmente na cenografia que a influência conjugada do naturalismo e do socialismo, mais
se fez sentir: hospitais, prisões, cemitérios, espeluncas, esgotos etc; abundavam nestes
dramas” (THOMASSEAU, 2012, p. 109).
Na época dos melodramas de aventuras e de exploração, se tinha um grande fascínio
pela América, lugar onde acreditavam que se podia matar e fazer fortuna rapidamente, com
uma atmosfera de perigos e epopeias, cenário ideal para as intrigas melodramáticas
(THOMASSEAU, 2012, p. 110). Utilizando cenários estrangeiros, alguns considerados exóticos,
para suas narrativas, as histórias desses melodramas mostravam os heróis se arriscando em
viagens, lutas em terras distantes, melodramas marítimos e outros, de forma que cada um
tinha a intenção de apresentar uma cena original, insólita, um “truque” (THOMASSEAU, 2012,
p. 112).
Os melodramas policiais e judiciários já estavam, de certa forma, presentes no
melodrama clássico, no qual era possível perceber a luta do inocente em provar sua inocência
perante suspeitas que eram justificadas apenas na última cena. A mudança entre eles estava
na grande ênfase que o melodrama policial dava ao erro judiciário, a criação de um cenário de
tribunal de júri e a existência de um personagem policial perspicaz e obstinado (THOMASSEAU,
2012, p. 112). “O gênero aperfeiçoou lentamente suas técnicas. Ele privilegiava a preparação
do crime, sua encenação, o inquérito policial, em detrimento dos outros elementos”
(THOMASSEAU, 2012, p. 113), ganhando mais sucesso ao utilizar como inspiração os grandes
casos policiais que estavam ocorrendo no país naquele momento.

3.2 A sobrevivência do melodrama

Com o passar dos anos e as várias características do gênero que foram citadas,
percebe-se que o melodrama é maleável, não estando preso à literatura e nem às formas
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teatrais tradicionais, ele responde primeiramente “às exigências do movimento, da sinceridade
e da sensibilidade” (THOMASSEAU, 2012, p. 127-128), jogando com as funções emocionais da
linguagem através da ação e das imagens, um espetáculo cênico. Jean-Marie
Thomasseau(2012, p. 128) destaca o cuidado que Pixerécourt tinha com suas peças,
supervisionando pessoalmente o trabalho de todos os integrantes do espetáculo, desde os
técnicos até os atores, desempenhando um papel inovador e elevando a encenação ao nível de
arte. Aliás, o próprio termo miseenscène nasceu nessa época (THOMASSEAU, 2012, p. 128).
Por estar diretamente ligado com o cenário atual de onde é produzido, demonstrando
os dramas e realidades de cada geração, o gênero está sempre se reinventando. Essa
constatação é válida também para o próprio formato do melodrama, que começou no teatro
francês, se espalhou rapidamente por outros países e durante os séculos foi sendo utilizado em
diferentes meios, como o cinema e a televisão.

Muito naturalmente, desde o começo do século, é no cinema, novo mestre
da ilusão visual, do espaço e do tempo, que o melodrama encontrará um
novo vigor. O cinema, com efeito, desde seus primeiros filmes, retomará os
grandes sucessos do gênero [...]. Reencontramos, assim, os prolongamentos
da estética melodramática nos filmes de espionagem, de capa e espada e
sobretudo nos westerns que retomam para si os efeitos, os estereótipos e a
tipologia do gênero. A televisão, por sua vez, reedita periodicamente alguns
de seus grandes clássicos (THOMASSEAU, 2012, p. 136, grifo do autor).

Sobre essa relação entre o melodrama e o cinema, Nogueira e Sampaio destacam que
“a matriz melodramática é paralela ao surgimento e desenvolvimento do cinema” (2013, p.
338), estando presente desde a sua concepção, sendo um importante aliado. Os primeiros
filmes, chamados de “primeiro cinema” ou “cinema dos primeiros tempos”, ainda segundo os
autores, não possuíam continuidade narrativa, deixando vácuos entre as cenas ao mudarem de
cenários ou atuação. Assim, entende-se o cinema clássico como “a modernização da estrutura
melodramática, quando suas características ficam mais tênues: a dramaticidade torna-se mais
densa e o ilusionismo mais completo” (NOGUEIRA; SAMPAIO, 2013, p. 339).
Peter Brooks (1995, p. X) também relaciona os melodramas teatrais com a sua
utilização nos tempos atuais pelas novelas e filmes. O autor destaca que quando o cinema
mudo surgiu, mesmo sem querer, precisou pegar emprestado as formas expressivas do
melodrama teatral, que transmitia suas mensagens através de sinais não verbais, expressões
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faciais e movimentos do corpo, sendo adaptados e utilizados pelas expressões desse novo
cinema.
A moral propagada pelo melodrama é reforçada no cinema através do ponto de vista
oferecido pelo filme. O espectador ganha uma maior flexibilidade, observando a história
através de vários ângulos, podendo até mesmo ocupar o lugar de um personagem,
compartilhando as sensações produzidas pelo filme, ao contrário do espectador do teatro que
possuía apenas um único olhar, o de fora (NOGUEIRA; SAMPAIO, 2013, p. 339). Mesmo com
mais opções de observação, o ponto de vista foi escolhido previamente pelos produtores do
filme, com a intenção de produzir certo comportamento, assemelhando-se ao caráter
pedagógico e moralizante dos melodramas clássicos.
Por se tratar de produções que possuem grande apelo popular, o melodrama é uma
forma narrativa que atinge o imaginário das pessoas, sendo apresentado como uma
manifestação cultural e social consequente das necessidades das pessoas em determinado
momento. “Tais formas de expressão seriam modos imaginativos que permaneceriam até a
modernidade, cujos medos, dificuldades, esperanças, valores morais e sociais dariam tônica às
tramas” (NOGUEIRA; SAMPAIO, 2013, p. 343), levando os espectadores a uma reflexão.
A imaginação melodramática, termo utilizado por Peter Brooks (1995), se refere a esse
caráter renovador do melodrama, que sempre se atualiza, é localizado historicamente e
culturalmente, estando sempre em transformação, uma forma flexível de ver o mundo, uma
“imaginação”, e não um gênero fechado. Segundo o autor, o melodrama nunca morre, mas “se
transforma, pois é uma forma extraordinariamente adaptável: suas premissas, sua estrutura,
retórica, visão, podem ser exploradas em uma série de assuntos em muitos meios diferentes”
(BROOKS, 1995, p. 89, tradução nossa)7. Sendo assim, a identificação é ampliada, pois a
imaginação melodramática atua na subjetividade do espectador, expressando-se também
através de aspectos simbólicos e metáforas, além dos próprios elementos que constituem o
filme. Para o autor (1995, p. XIII), o melodrama é uma forma de entender a imaginação
moderna.
Com isso, compreende-se que a imaginação melodramática possibilita o encontro das
características do melodrama dentro das obras sem que estejam dispostas da mesma forma
clássica do gênero, tendo sido adaptadas dentro do imaginário daquela realidade. Segundo
Brooks (1995, p. 5), o modo melodramático existe para situar e articular o “oculto moral”, onde
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estão localizados os desejos e interdições mais básicos das pessoas, que opera dentro do
inconsciente, o reino de significado e valores que se deve aderir. Ou seja, a imaginação
melodramática transmite significados que operam na individualidade das pessoas, explorando
a vida social para trazer novas interpretações do mundo e produzindo ensinamentos.

4 CONCLUSÃO

O objetivo do artigo é produzir uma pesquisa bibliográfica a respeito do melodrama,
auxiliando a pesquisadora a descobrir mais sobre o gênero, seu histórico, características
principais e outros aspectos, foi uma jornada muito proveitosa, criando uma maior
aproximação com o tema e abrindo novos horizontes para serem explorados, atingindo os
objetivos esperados. Com a pesquisa bibliográfica, descobriu-se autores e obras que tratam
muito ricamente do gênero, sendo destacadas apenas algumas partes e pensamentos neste
artigo, visto que o espaço é limitado.
O melodrama nasceu no teatro e se modificou várias vezes durante os anos, como pode
ser visto nas três grandes vertentes citadas por Jean-Marie Thomasseau (2012): o melodrama
clássico, melodrama romântico e melodrama diversificado. Mas nota-se que a maioria das
obras e dos períodos, incluindo o tempo presente, possuem uma característica em comum: a
priorização das emoções e sensações. Para Peter Brooks (1995, p. 12), o termo melodrama
aponta, como nenhuma outra palavra faz, a um modo de grandes emoções e conflitos éticos,
que não são nem cômicas e nem trágicas, destacando sua intenção e efeito.
Mesmo sendo possível encontrar textos que falem pejorativamente do gênero, é
inegável que o melodrama conseguiu mover inúmeras pessoas durante séculos, e ainda o faz,
atuando na individualidade de cada um, descrevendo os sentimentos de gerações, destacando
os sonhos e esperanças de várias classes sociais, despertando imaginários. O modo
melodramático tenta alcançar os dramas fundamentais da vida moral, encontrando formas
para expressá-los (BROOKS, 1995, p. 12).
Foi possível perceber desde já, de forma breve, que algumas características
encontradas sobre o gênero estão presentes nas três animações escolhidas do diretor
MakotoShinkai que serão estudadas posteriormente. As obras exploram os sentimentos,
superação de problemas, crescimento pessoal, tratam de problemas contemporâneos do
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Japão, relacionamentos, dentre outros temas, podendo ser localizados dentro da percepção de
imaginação melodramática, que atualiza os aspectos principais do gênero historicamente e
culturalmente.

STUDY OF MELODRAMA: INITIAL CONSIDERATIONS

ABSTRACT
This article was produced with the purpose of conducting a bibliographic research on the genre
melodrama, trying to understand its emergence and history, its main characteristics, its changes
during the years and its relationship with other media, such as cinema. To find this information,
researches were done in books and articles, looking for related studies. Given the proposed space, as
main authors, Jean-Marie Thomasseau (2012), Lisandro Nogueira and Ícaro Sampaio (2013) and
Peter Brooks (1995) were chosen to present some aspects of melodrama and melodramatic
imagination, contributing to a greater understanding of the gender. This research serves as a
contribution to an ongoing research, entitled “The Melodramatic Imagination in Makoto Shinkai
Animations”, in which the main goal is to find aspects of melodrama, understanding its adaptable
feature, located historically and culturally, in three animes from the director Makoto Shinkai:
Children Who Chase Lost Voices (2011), Garden of Words (2013) and Your Name (2016). First of all,
the article presents the ongoing research and briefly brings the Japanese animations, with emphasis
on the studies of Cristiane A. Sato (2005, 2007), Jonathan Clements and Helen McCarthy (2006).
Next, a study of melodrama and three of its major variations (classical melodrama, romantic
melodrama and diversified melodrama) is presented, as well as the use of the genre by other means
than theater, such as television and cinema. The research achieved its expected results, contributing
with new knowledge and serving as a theoretical apparatus for the researcher, who is beginning to
identify the found aspects of melodrama in her research object, besides collaborating with other
researchers who are interested in the subject.
Keywords: Melodrama; MelodramaticImagination; Cinema; Japaneseanimations.

NOTAS EXPLICATIVAS
1

O termo animê também pode ser escrito como anime, mas para este artigo foi escolhido utilizar animê, com
acentuação, para facilitar a leitura do texto. Ao colocar o acento, evita-se confundir com outras palavras do
idioma português, como o verbo animar, tornando a leitura mais dinâmica. Isso acontece também com a
palavra mangá, que pode ser encontrada em outros textos apenas como manga, mas ao escrever em
português, prefere-se utilizar o acento para não confundir com a fruta manga ou manga de camiseta, por
exemplo.
2
No original: “*...+ the founding fathers of anime, Osamu Tezuka, Mitsuteru Yokoyama, and Shotaro Ishinomori,
managed to hit on a series of formulae that have, in their modern adaptations and applications, carried
3

Japanese culture all over the world”.
No Brasil, o termo é frequentemente utilizado para designar pessoas que são fãs assíduas de
animações japonesas, consumindo várias produções audiovisuais, mangás e outros produtos.
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Geralmente, esses fãs também praticam o cosplay, ato de se vestirem iguais aos personagens de
animês.
4
No original: “Like any mass medium, anime can soar to great heights of creative expression or
plumb the depths of human depravity”.
5
No original: “Not all violence is gratuitous; not all nudity is exploitative”.
6
São os palitinhos (ou pauzinhos) utilizados pelos japoneses como talheres.
7
No original: “*...+ melodrama never dies out. It rather transforms itself, for it is a remarkably
adaptable form: its premises, of structure, rhetoric, vision, can be exploited for a range of subjects
in many different media”.
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NOTAS SOBRE A DINÂMICA CULTURAL VISUAL CONTEMPORÂNEA
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RESUMO
Neste artigo busco discorrer acerca da centralidade da cultura considerando que uma das
caracterizações do nosso momento atual é a posição da cultura como domínio de produção da vida
social. Assente a essa disposição, desenvolvo reflexões sobre fenômenos que se elaboram e são
atravessados na contemporaneidade pela substancialidade e peso epistemológico da cultura: a) a
cultura visual como campo de estudo da construção social, cultural e histórica do olhar, da imagem e
da visualidade; b) atravessamentos do fenômeno cultural enquanto sistematização discursiva e
simbólica; c) disposições e composições do campo artístico na atualidade. Com ênfase na produção
artística visual, discorro acerca de disposições conjecturais da contemporaneidade que afetam o
indivíduo e a sociedade, ecoando efeitos subjetivos, sociais e políticos. Em grande parte, esses
efeitos e afetações desdobram-se da centralidade da cultura que demarca um campo enviesado por
construções discursivas, que reverbera em gradações de cunho dialético, ideológico e simbólico. As
questões e reflexões aqui apresentadas são pertinentes à pesquisa de doutorado desenvolvida desde
2018 junto ao Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de
Goiás, na linha de pesquisa Culturas da Imagem e Processos de Mediação.

Palavras-chave: cultura visual; arte contemporânea; produção de sentidos.

1. INTRODUÇÃO

Questões relacionadas a imagem tem grande destaque no tocante às problemáticas atuais da
cultura. O sentido da visão está potencializado em nosso cotidiano. Como nos aponta Martine Joly
(1994), estamos imersos numa ‘virada visual’ onde insurgem novos paradigmas nos quais modelos de
textualidade e discursos estão sendo deslocados para reflexões sobre os ‘modos de ver’ e a
‘experiência visual’.
Neste artigo busco discorrer acerca da centralidade da cultura. Considera-se que uma das
caracterizações do nosso momento atual é a posição da cultura como domínio de produção da vida
social. Assente a essa disposição, desenvolvo notas sobre fenômenos que se elaboram e são
atravessados na contemporaneidade pela substancialidade e peso epistemológico da cultura: a) a
cultura visual como campo de estudo da construção social, cultural e histórica do olhar, da imagem e
212
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da visualidade; b) atravessamentos do fenômeno cultural enquanto sistematização discursiva e
simbólica; c) disposições e composições do campo artístico na atualidade.

2. CULTURA VISUAL
Na atualidade há uma série de estudos que propõe discorrer sobre o que é cultura visual. O
binômio se lança enquanto território de investigação, segundo a narrativa anglo-saxônica nas
décadas de 1970 e 1980, em trabalhos de Michael Baxandall (Paintingand Experience in
FifteenthcenturyItaly,

1972)

e

de

Svetlana

Alpers

(The

ArtofDescribing.

DutchArt

in

theSeventeenthcentury, 1983). Estabelece nesse período uma disposição para ampliar o escopo das
pesquisas que abordam as imagens, expandindo para estudos que excedem o reduto abalizado como
arte, incluindo uma pluralidade de artefatos visuais e imagens oriundas, por exemplo, do cotidiano e
dos meios de comunicação de massa.
Assim, por volta da década de 1990, a cultura visual começa a se estabelecer enquanto
campo de estudo de tendência transdisciplinar, sendo também designada como estudos visuais.
Tendo como escopo de estudos a construção social, cultural e histórica do olhar, da imagem e da
visualidade. Ocupa-se da investigação do conjunto de imagens e artefatos visuais e dos efeitos de
sentidos destes na composição de modos de ver, ser visto e dar-se a ver.
A cultura visual tem como conteúdo e contexto a propensão contemporânea à
substancialidade da cultura – linguagens, artefatos e dispositivos de natureza visual – que, por sua
vez, agitam as relações sociais, culturais e simbólicas, alcançando uma dimensão epistemológica. De
modo que as produções visuais influem nas formas de olhar e nas experiências visuais dos sujeitos. A
contiguidade das noções “visual” e “cultura” agregam aos processos que dinamizam este campo de
estudo uma disposição à compreensão e ao comprometimento com as esferas ética, política, estética
e epistemológica.
É importante destacar, para tal, o caráter oblíquo da noção de “cultura”. Como apresenta
Hall (1997, p. 1), há uma diferenciação entre aspectos culturais que podem apresentar atributos
tanto substantivos como epistemológicos.

Por “substantivo”, entendemos o lugar da cultura na estrutura empírica real
e na organização das atividades, instituições e relações culturais da
sociedade, em qualquer momento histórico particular. Por
“epistemológico” nos referimos à posição da cultura em relação às
questões de conhecimento e conceptualização, em como a “cultura” é
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usada para transformar nossa compreensão, explicação e modelos teóricos
do mundo.

Outro ponto que destaco é como “visão” e a “visualidade” são construtos culturais. A visão é
tida como correspondente ao substrato fisiológico responsável pela percepção visual e a visualidade
relaciona-se aos processos de interpretação e significação, operando enquanto um processo social.
Hal Foster (1987, p. 9) discorresobre a abrangência dos termos.

Although vision suggests sight as a physical operation, and visuality sight as
a social fact, the two are not opposed as nature to culture: vision is social
and historical too, and visuality involves the body and the psyche. Yet
neither are they identical: here, the difference between the terms signals a
difference within the visual - between the mechanism of sight and its
historical techniques, between the datum of vision and its discursive
determinations - a difference, many differences, among how we see, how
we are able, allowed, or made to see, and how we see this seeing or the
unseen therein1.

As posições acerca da visão e visualidade não se configuram uma oposição, mas demarcam
diferenças dentro do campo visual. Ver não se fixa e não se constitui somente na literalidade
fisiológica, envolve ligações com a dimensão cultural, que, como examina Jonathan Crary (1987), foi
periodicamente historicizada por técnicas e discursos. A dimensão cultural da visão evidencia, entre
tantas possibilidades, como aponta W. J. T. Mitchel (2006, p. 2), “que a visão é *...+ uma construção
cultural apreendida e cultivada e não somente concedida pela natureza”. Ver é parte do processo de
dar sentido ao que somos e ao que nos envolve. Os meios social, cultural e científico exercem
influências sobre as condições da visão e constituem possibilidades de percepcionar o mundo. A
visão é um processo complexo, que empreende estímulos sensoriais que produzem experiências que
associam elaborações cognitivas e sensíveis.
No entanto, considero, como desenvolve Pierre Bourdieu (1989), que a percepção por meio
dos sentidos é um processo dialógico e de disputa simbólica. O sujeito que “vê” é operante na
produção de sentidos, ao mesmo tempo que está imerso em um jogo de forças. Relações de poder
que dependem na forma e no conteúdo do poder material e simbólico acumulado pelos agentes (ou
pelas instituições) envolvidos nessas relações” (BOURDIEU, 1989, p. 11). A relação com as forças
simbólicas concorre pela busca por consentimento, convencimento e reconhecimento. Processa-se,
assim, um jogo de forças onde, segundo Bourdieu (2011, p. 161), visualizar “não é apenas um
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instrumento de comunicação ou mesmo de conhecimento, mas um instrumento de poder”
(BOURDIEU, 2011, p. 161).
As práticas de visualização são compostas, organizadas e reguladas pelas dinâmicas culturais.
Segundo Mirzoeff (2016, p. 746), “esta prática deve ser imaginária ao invés de perceptual, porque o
que está sendo visualizado é demasiado substancial para que qualquer pessoa individual o veja e é
criado a partir de informações, imagens e ideias”. Compreendendo assim o campo da visualidade.
Na atualidade, o conceito de “visualidade” tem sido usado para referir-se às visibilidades
instituídas por dispositivos visuais e produções imagéticas. Esse sentido não compreende a
complexidade do conceito. Mirzoeff (2016, p. 746-748) esclarece que se trata de “uma palavra antiga
para um projeto antigo [...], formado por um conjunto de relações que combinam informação,
imaginação e introspecção em uma interpretação do espaço físico e psíquico”.
Visualidade, assim, pode ser entendida como efeito de táticas que estruturam o visível,
compostas por operações que classificam, categorizam e estetizam a realidade visualizada. De modo
que visualizar é produzir visualidade e decorre da autoridade de percepcionar, interpretar e significar
a realidade. O que aproxima de Richard Wöllheim (2002, p. 16) quando elabora que “não existe olhar
inocente”.
As questões relacionadas a cultura atravessam todas as dimensões do visível e os artefatos
visuais assumiram na contemporaneidade um papel central na construção de sentidos. Estamos cada
vez mais vivendo orientados pelo olhar. E como foi descrito, o visual é um dos planos medulares do
fenômeno cultural. O que tem complexificado os processos cognitivos que crescentemente estão
sendo agenciados pelo olhar. A cultura visual, enquanto campo de estudo, compreende os atributos
substantivos e epistemológicos dos processos de ver, ser visto e dar-se a ver. Contribuindo para a
investigação sobre a construção social, cultural e histórica do olhar, da imagem e da visualidade.
Diante disso, a problemática da visualidade enquanto campo de forças e domínio de
produção da vida social é um ponto fundamental na discussão sobre a construção de sentidos na
contemporaneidade. Segundo Mitchell (2003, p. 237), “a visão e as imagens visuais *...+ são na
verdade construções simbólicas, como que uma linguagem a ser aprendida, um sistema de códigos
que lança um véu ideológico entre nós e o mundo real”.
Com base no valor cultural dos artefatos visuais, que, por sua vez, confere valor simbólico,
discorrerei nas notas a seguir sobre disposições e composições do campo artístico na atualidade. As
produções artísticas se inscrevem em uma rede de significação autorreferencial. Imagens e artefatos,
de diferentes tempos e espaços, formam uma categoria de coisas que recebem a insígnia de arte.
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Incluindo produções cujos significados social e cultural são distintos dos elaborados pelas
considerações estéticas e historiográficas, mas que são incorporadas por uma narrativa de validação
e delimitação do campo artístico.
Desse modo, apresento questões acerca da arte contemporânea considerando que, como
enfatiza Raimundo Martins (2009, p. 35), para ocorrer o enfrentamento que a dimensão visual
reivindica, na atualidade, é necessário ir além “de um repertório de eventos ou objetos visíveis
porque pressupõe uma compreensão dos seus processos, o modo como operam, suas implicações e,
principalmente, seus contextos”.

3. ESPAÇO MIDIATIZADO

Nosso momento atual é marcado, como aponta Mohammed Elhajji (2016, s/p), pela
“aceleração do processo e a rápida generalização dos códigos discursivos e estéticos”. Os processos
comunicativos – e seus dispositivos – são estruturais e estruturantes dessa dinâmica cultural
marcada pela circularidade, fluidez e mediação simbólica. De acordo com Muniz Sodré (2002, p. 36),
a sociedade contemporânea está inserida em um espaço midiatizado, o que significa dizer que a
comunicação, regida pelas novas tecnologias e moldada pelo virtual, passa a ser produtora de
sentidos sociais.
O fluxo de produtos culturais, por meio de diferentes dispositivos, artefatos e imagens,
promove delineamentos no campo social e na produção de subjetividades. Este fenômeno de
globalização cultural, no entanto, produz simultaneamente generalizações e diferenciações. Como
assinala Alexandre Melo (2002, p. 42), “a globalização não é um processo de supressão das
diferenças – segmentação, hierarquização – mas sim de reprodução, reestruturação e
sobredeterminação das mesmas diferenças”.
Essa dinâmica é mediada por linguagens, que por sua vez, pode ensejar a construção de
representações ou expressões simbólicas específicas, que formam novas práticas dentro dos
processos representativos. Promovendo, assim, deslocamentos e atualizações nas experiências
perceptivas. Em decorrência desse processo, as linguagens e, no que lhe concerne, as práticas de
representação, se estabelecem numa “posição privilegiada na construção e circulação de significado”
(HALL, 1997, p. 9). Esta disposição confere aos sistemas de significação e às subsequentes
construções discursivas, “um papel constitutivo e determinado na compreensão e na análise das
instituições e relações sociais (HALL, 1997, p. 11). Nesse cenário de fluidez de signos culturais, há
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uma ascendência da tendência de visualizar, mesmo daquilo que não tem natureza propriamente
visual. Como discorre Nicholas Mirzoeff (2003, p. 22),

Este movimiento intelectual cuenta con la inestimable ayuda del desarrollo
de la capacidad tecnológica, que hace visibles cosas que nuestros ojos no
podrían ver sin su ayuda [...] Una de las primeras personas que destacó
estos descubrimientos fue el filósofo alemán Martin Heidegger, quien los
denominó el crecimiento de la imagen del mundo. Declaró que “una
imagen del mundo *…+ no consiste en una fotografía del mundo, sino en el
mundo concebido y captado como una imagen *…+ La imagen del mundo no
cambia por haber dejado de ser medieval y haberse convertido en
moderna, sino porque el mundo se ha convertido por completo en una
imagen y eso es lo que hace que la esencia de la edad moderna se
diferente” (HEIDEGGER, 1997, p. 130)2 3.

Este fenômeno moderno descrito por Heidegger como o mundo concebido e capturado como
uma imagem é conceituado por autores como Mario Perniola (1993), Gilles Lipovetsky e Jean Serroy
(2015) como, respectivamente, época da estética, estetização do mundo. A ampliação dos processos
de estetização envolve as diferentes dimensões da vida diária, alastrando pelo substantivo cultural a
partir de estratégias de sedução sensível, invocando o emocional e valendo-se do prazer e do
entretenimento. Esses processos são forjados e canalizados pelo mercado de bens e consumo como
estratégia socioeconômica, em que as dinâmicas de encantamento estético, acompanhadas da
superabundância de conteúdo influem, contundentemente, na dimensão sensível e cognoscível dos
sujeitos.
Lipovetsly e Serroy (2015, p. 40-41) argumentam que essa dinâmica se aproxima de uma
concepção de capitalismo de tipo cultural, sendo nominada por esses autores como capitalismo
artista. Se configura, especialmente, pela interdependência entre os setores de produção econômica,
cultural e comunicacional, uma vez que, além da produção material de produtos, essa nova
economia prioriza também a criação de imagens e imaginários. Segundo os autores (2015, p. 41-42),

É evidente que, nessas condições, não se poderia reduzir o capitalismo
artista ao sistema do mercado da arte. Este representa apenas uma
pequena parte dos territórios, os quais incluem também as indústrias de
consumo, na medida em que elas estetizam sistematicamente seus
produtos e vendem mais prazer e emoções do que simples produtos
utilitários. [...] O capitalismo transestético é difícil circunscrever: ele
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apresenta uma característica multiforme e multipolar, se manifesta numa
multidão de setores e de ramos e se apodera sem cessar de novos domínios
mais ou menos heterogêneos, que percorre redesenhando os produtos e as
imagens, integrando a dimensão do gosto, do prazer e do divertimento dos
consumidores a serem seduzidos.

O componente estético-emocional é incorporado pelo mercado de bens e serviços, em que a
esfera criativa e a mobilização dos sentidos como estratégia de persuasão passam a ser vetores de
valor, traduzidos em valores pecuniários. Confluindo, com o que argumenta Perniola (1993, p. 11),
que um dos pontos distintivos da época estética é que seu campo estratégico não mais se firma no
cognitivo e no prático, mas no campo do sentir, o da aesthesis.
A experiência, assim, em grande medida, é mediada no plano da estesia, como fenômeno
que envolve a experiência sensível, isto é, percepção e sensibilidade. Este tipo de estetização como
estratégia de indução ao consumo está, em certa medida, coligado aos limites dos modelos
circunscritos pelo mercado. É importante frisar que a dimensão sensível, interposta pelas imagens e
imaginários, e compostas na conjuntura do capitalismo artístico, é atravessada por construções
sociais, históricas e culturais, afetadas por interesses econômicos e configurações políticas. É um
processo complexo que precisa ser analisado também no domínio da cognição. O ver cognoscente
transpõe a esfera do visível e desvela imaginários, para uma elaboração relacional dessas
construções no âmbito da visualidade.

4. ARTE CONTEMPORÂNEA: PROPULSORA DE PROCESSOS COMUNICATIVOS
A arte não se mantém estática, ela “sempre foi produzida com os meios de seu tempo”
(MACHADO, 2010, p. 9). E nessa asserção podemos conceber meios não apenas como instrumentos,
mas também como estado de ser e estar no mundo. Segundo Anne Cauquelin (2010, p. 56) passamos
do consumo à comunicação, e não podemos deixar de considerar que as novas tecnologias de
comunicação dinamizaram a experiência humana na totalidade das práticas que a constitui: prática
representativa, prática social e prática produtiva. Entendendo que esses âmbitos são justapostos,
lançar reflexões sobre as expressões simbólicas demanda considerar os elementos materiais e as
relações sociais sincrônicas.
A arte contemporânea apresenta-se em uma profusão de estilos, formas, práticas e
programas. Há total estranhamento em relação a essas produções se partirmos de um referencial
tradicional de conceber arte. Como anuncia Nicolas Bourriaud (2009), estamos em um momento de
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pós-produção. As práticas artísticas contemporâneas reprogramam produções já existentes,
apropriam de estilos, de imagens da cultura de massa, velem-se da sociedade como um repertório de
formas.
Os artefatos artísticos na atualidade não se fixam apenas como objetos de contemplação.
São propositores de processos comunicativos. Com a pluralidade de formas, conteúdos e programas,
a arte se hibridiza, não mais se submetendo aos moldes esteticistas e formalistas tradicionais. Há
uma ampliação do campo artístico, onde questões formais da linguagem visual são menos imputadas
do que os discursos que possam emanar da ‘obra’. A transição do consumo à comunicação
apresenta-se, entre outros aspectos, pelo estado de liberdade conferido à linguagem. Nesse sentido,
estamos diante da circularidade total do dispositivo. “Veem-se expostas à vista do público não tanto
as obras singulares, produzidas por autores, mas uma imagem da rede propriamente dita”
(CAUQUELIN, 2005, p.74).
Do estabelecimento de uma filosofia da arte no século XVIII à configuração atual, o campo
artístico e a produção de arte sofreram mutações tanto na forma como no próprio sentido. A ponto
de se poder afirmar o fim de certo ciclo semântico da palavra ‘arte’ (LEBRUN, 2006). Reconhecendo
a amálgama entre o domínio artístico e o meio que o circunda, não há como escapar da tarefa de
repensar esse campo ampliado a partir dos novos padrões perceptivos da subjetividade
contemporânea. Há uma reformulação das relações entre o sujeito e seu entorno. E isto está sendo
determinado pela disseminação da cultura multimidiática. Dessa forma, podemos atestar que no que
confere à arte há um deslocamento da contemplação para comunicação.
Para Marcel Duchamp “a arte é um jogo entre todos os homens *e mulheres+ de todas as
épocas” (apud BOURRIAUD, 2009, p. 15, grifo nosso). E foi o próprio Duchamp, que no início do
século XX transcendeu a ideia de aura na obra de arte ao se apropriar de objetos do cotidiano e
expô-los como produções de arte em espaços institucionalizados, museus e galerias. Esse foi um dos
primeiros acenos em direção à nova configuração do campo artístico. O domínio artístico na
atualidade converge com a própria sociedade, “pois tem mecanismos de atribuição de valores
idênticos” (CAUQUELIN, 2005, p.83). E como acenou Duchamp, o modo contemporâneo de jogar
esse jogo é sucumbir ao regime da comunicação.

553

Figura 1: Lucia Nogueira, EndsWithoutEnd [Fins sem fim], 1993. Coleção: Espólio de Lucia Nogueira.
Foto: Dave Morgan

FONTE: http://33.bienal.org.br/pt/exposicao-individual-detalhe/5230 Acesso em: 24/08/19.

Essa obra seria reconhecida como arte fora do contexto institucionalizado de exposição
artística? Ela apresenta algum elemento formal da linguagem visual que a legitima como arte?
Alguém alheio as ‘aberturas’ do campo artístico se portaria diante dessa obra em busca de
significações objetivas ou afetações sensíveis?
Para Bourdieu (2011, p. 269)

(...) produtos da atividade humana socialmente designados como obras de
arte (por sua exposição em museus, além de muitos outros símbolos de
consagração) podem tornar-se objetos de percepção consideradas muito
diferentes, desde uma percepção propriamente estética considerada
socialmente adequada à sua significação específica, até uma percepção que
não difere tanto por sua lógica como por suas modalidades daquela
aplicada na vida cotidiana aos objetos cotidianos. Por ser produto de uma
história particular, tal distinção impõe-se pelo arbitrário fato social.
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Tomo a descrição do catálogo da exposição que apresenta a referida obra (BIENAL SP, 2018):
“*...+ a artista usa objetos cotidianos para criar uma sensação inquietante de suspensão e estranheza.
Ao combinar e confrontar móveis, engradados, tubos plásticos e vidros, provoca diálogos misteriosos
e envolventes, que parecem oferecer mais perguntas que respostas”. Essa obra incorpora a
substancialidade da cultura cotidiana, interligando vários tempos e saberes.
Produções artísticas contemporâneas tomam como referência o cotidiano num amalgama
com outros saberes onde artefatos cotidianos são apropriados, fundidos, significados e
ressignificados. A partir da década de 1960, com a vinculação pela arte de representações materiais e
simbólicas procedentes do cotidiano, as fronteiras entre o considerado “arte” e “artefatos
cotidianos” estão se tornando cada vez mais fluidas. Em relação aos movimentos culturais, Canclini
(2015, p. 19) ressalta que “a oposição abrupta entre o tradicional e o moderno, o culto, o popular e o
massivo não estão onde estávamos habituados a encontrá-los”.
Essa dinâmica atravessa as atividades artísticas, onde caracterizações que as sedimentam,
cindindo-as por critérios e valores baseados numa perspectiva purista, perdem seu sentido na
configuração sociocultural contemporânea. Uma profusão de artefatos de arte se volta para as coisas
do mundo, não mais se fixando em aspectos sensoriais distintivos, podendo apresentar em termos
de forma as mesmas características de artefatos do universo ordinário que não retêm identificação
artística.
Técnicas, formas e materiais tradicionais do labor artesanal são incorporados por artistas
contemporâneos conceituados. Ao mesmo tempo se efetua no meio artístico admissões de artistas
de camadas populares, mas desde que agentes artísticos os elejam em sintonia com o mundo da
arte.
Mesmo com a “expansão” contemporânea, o modelo distintivo do mundo da arte resiste. As
narrativas enviesadas, a negociação constante entre arte e vida, a busca por sentido em
desprendimento à forma e as interlocuções com os diferentes saberes e fazeres humanos, são
reconfigurações não penetram o estanque das instituições artísticas. Mesmo que o mundo da arte
esteja mais dissipado, a cizânia continua.
Irrestritas possibilidades de formas e substâncias das artesanias são absorvidas pela arte
contemporânea, ora por citação, ora por interação, ora por apropriação, mas dificilmente
estabelecendo uma integração. A arte contemporânea ao incluir os “artefatos cotidianos” não
alcança a realidade desses e das tantas possibilidades que deles emergem. A inserção dos artefatos,
em grande parte, não leva em conta “os critérios estéticos de seus produtores e sim outros tipos de
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valores [...] que não lhes são imputados (PRICE, 2000, p. 10). Há um processo de esvaziamento de
sentidos e criação de outras significações que se elaboram dentro de um campo de expressão
autorreferente.
Os usos de representações do cotidiano em produções do sistema da arte têm embaralhado
as relações de correspondência que identifica o que é valorado como arte. O que tem disposto novas
interfaces que forjam ligações entre essas diferentes ordens de coisas, estabelecendo códigos para
que se produza sentidos dentro da rede autorreferencial da arte.
Stuart Hall (2016, p. 109) expressa como a produção de sentido é uma prática de
representação sustentada a partir do uso de códigos, segundo o autor,

[...] se você tiver que fazer uma ligação entre sistemas que não são os
mesmos e fixá-los, pelo menos por um tempo, para que outras pessoas
saibam o que, em um sistema, corresponde a que coisa em outro, então
deve haver algo que nos permita uma tradução entre eles [...]. Portanto, a
noção de códigos.

Os códigos têm natureza transitória, uma vez que os sentidos sempre estão mudando. O que
faz com que os códigos operem, em grande parte, como convenções sociais. “Como os sentidos
mudam e transitam, então, de modo inevitável, os códigos de uma cultura se alteram
imperceptivelmente” (HALL, 2016, p. 109).
E assim, criando códigos que possibilitem produzir sentidos intrínsecos ao próprio campo da
arte que os elementos do cotidiano, saberes e fazeres cujos significados são distintos dos elaborados
pelas considerações estéticas e historiográficas do mundo da arte, são inseridos à narrativa de
validação e delimitação do campo artístico. Mesmo voltando-se para as coisas do mundo, não mais
se fixando em aspectos sensoriais distintivos, a manutenção e a reiteração de rituais que a afirmam o
mundo da arte como categoria de distinção se mantém. Segundo Hall (1997, p. 16),

Estes sistemas ou códigos de significado dão sentido às nossas ações. Eles
nos permitem interpretar significativamente as ações alheias. Tomando em
seu conjunto, eles constituem nossas “culturas”. Contribuem para
assegurar que toda a ação social é “cultural”, que todas as práticas sociais
expressam ou comunicam um significado e, nesse sentido, são práticas de
significação.
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A percepção e a concepção das manifestações artísticas dependem tanto da intenção do
espectador como da sua aptidão para conformar-se as normas que regem a arte em um dado
contexto histórico e social. Sendo a experienciação dessas manifestações artísticas acometida por
essas normas, não há como escapar de abordá-la como um fato social. A existência dessas normas e
o valor a elas atribuídas impõe-se com a necessidade arbitrária de fatos normativos cujo contrário
não é contraditório, mas simplesmente improvável” (BOURDIEU, 2011, p. 270).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposição desse artigo foi desenvolver reflexões sobre fenômenos que atravessam a
dimensão do visível, com ênfase na produção artística visual. Discorreu-se acerca de disposições
conjecturais da contemporaneidade que afetam o indivíduo e a sociedade, ecoando efeitos
subjetivos, sociais e políticos. Em grande parte, esses efeitos e afetações desdobram-se da
centralidade da cultura (HALL, 1997), que demarca um campo enviesado por construções discursivas,
que reverbera em gradações de cunho dialético, ideológico e simbólico.

O(a) autor(a) é responsável pela fidedignidade dos dados apresentados.
NOTES ON CONTEMPORARY VISUAL CULTURAL DYNAMICS
ABSTRACT
In this article I seek to discuss about the centrality of culture considering that one of the
characterizations of our current moment is the position of culture as a domain of production of social
life. Based on this disposition, I develop reflections on phenomena that are elaborated and are
crossed in contemporary times by the substantiality and epistemological weight of culture: a) the
visual culture as a field of study of the social, cultural and historical construction of the look, the
image and the visuality; b) crossings of the cultural phenomenon as discursive and symbolic
systematization; c) provisions and compositions of the artistic field today. With emphasis on visual
artistic production, I discuss the contemporary conjectural dispositions that affect the individual and
society, echoing subjective, social and political effects. To a large extent, these effects and
affectations unfold from the centrality of culture that demarcates a biased field by discursive
constructions, that reverberates in gradations of dialectical, ideological and symbolic nature. The
questions and reflections presented here are pertinent to the doctoral research developed since
2018 at the Graduate Program in Art and Visual Culture of the Federal University of Goiás, in the
research line Image Cultures and Mediation Processes.

Keywords: visual culture; contemporary art; production of senses.
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Notas explicativas
¹Embora a visão sugira uma operação física, e a visualidade um fato social, os dois não se opõem como de
natureza cultural: a visão é social e também histórica, e a visualidade envolve o corpo e a psique. No entanto,
também não são idênticos: aqui, a diferença entre os termos sinaliza uma diferença dentro do visual - entre o
mecanismo da visão e suas técnicas históricas, entre o dado obtido pelo ver e suas determinações discursivas uma diferença, muitas diferenças, entre como nós vemos, como somos capazes, permitidos, ou feitas para ver,
e como vemos ou não vemos isto (tradução nossa).
2

Este movimento intelectual tem a ajuda inestimável do desenvolvimento da capacidade tecnológica, que
torna visíveis coisas que nossos olhos não poderiam ver sem a ajuda deles [...] Uma das primeiras pessoas que
destacaram essas descobertas foi o filósofo alemão Martin Heidegger, que denominou-os de crescimento da
imagem do mundo. Ele declarou que “uma imagem do mundo *…+ não consiste de uma fotografia do mundo,
mas do mundo concebido e capturado como uma imagem [...] A imagem do mundo não muda porque deixou
de ser medieval e se tornou moderna, mas porque o mundo se tornou completamente uma imagem e é isso
que faz a essência da era moderna ser diferente ” (tradução nossa).
³

A obra de Martin Heidegger citada por Nicholas Mirzoeff (2003) trata-se de “À época das imagens do Mundo”,
encontrado em português com tradução de Claudia Drucker. Consultar: http://ghiraldelli.pro.br/wpcontent/uploads/Heidegger-A-%C3%89poca-das-Imagens-de-Mundo.pdf
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COMUNICAÇÃO, ESPAÇO E PERTENCIMENTO:A FLÂNERIE EM UMA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

Gabriela Alves Campos1
Ana Rita Vidica2
RESUMO

Trata-se de um artigo que tem como objetivo refletir sobre como é possível se converter em um
flâneur, por meio do relato de experiência dos acessos possibilitados num ambiente expositivo de
fotografias do século XIX, a exposição “Marc Ferrez: Território e Imagem” no Instituto Moreira Salles
(IMS) de São Paulo, de 26 de março a 25 de agosto. Busca-se por meio desse exercício descritivo
compreender como a poética pode vir à tona a partir das interferências do contexto geográfico, no
caso desse exemplo referente tanto ao ambiente expositivo, quanto às paisagens a que se dedicam as
fotos expostas de Marc Ferrez. Pretende-se também demonstrar como as exposições fotográficas
podem ser consideradas meios de comunicação e como o corpo pode possibilitar mediações e
interferências, com o uso de outros sentidos que não só o da visão. E assim, compreender como a
Comunicação artística possibilita a composição de novas paisagens e rastros históricos.
Palavras-chave: Fotografia; Século XIX, Exposição; Comunicação; contexto geográfico.

ANDAR E ENCONTRAR-SE
Neste artigo pretende-se refletir sobre o andar do flâneur3, a partir de um relato de
experiência das interferências vivenciadas por meio da visita a um espaço expositivo de fotografias
documentais produzidas no Brasil no século XIX, a exposição “Marc Ferrez: Território e Imagem”,
curadoria de Sergio Burgi e Ileana Pradilha. A partir desse relato, pretende-se compreender como a
poética pode vir à tona, por meio da relação estabelecida e descoberta do ser com seu contexto
geográfico, tendo como base tanto o contexto da exposição em si, como dos acessos possibilitados
pelas paisagens, objetos fotográficos de Marc Ferrez.
Neste texto, se apresenta um relato de experiência, que diz respeito à visita ao espaço
expositivo da referida exposição, realizada por uma das pesquisadoras no Instituto Moreira Sales de
São Paulo, de 17 a 21 de julho. Foi com a atitude de um flâneur que me dispus a conhecer as
paisagens da exposição de Marc Ferrez4, caminhando exaustiva e lentamente por suas obras
fotográficas e objetos, com o olhar de quem busca encontrar um significado, ou seja, um olhar que
insiste recuperar sentidos nas obras que ali estavam expostas, pois “como um animal ascético, *o
flâneur] vagueia por bairros desconhecidos até desmaiar de exaustão em seu quarto, que o recebe
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estranho e frio”(BENJAMIN, 2006, p. 462). É esse olhar que este artigo busca reproduzir, recriando os
significados recuperados pelas paisagens vistas nas obras fotográficas.
Assim, pretendeu-se refletir sobre o uso das exposições como meios de comunicação e
como pontes de identificação do ser humano, no caso das exposições fotográficas, que se utilizam
dos textos visuais para atribuir sentidos. Essas interferências, dentro do espaço da exposição
constituem meios e contatos que contribuem para a descoberta do pertencimento, ou seja, uma
experiência de pertença que se traduz em uma relação tanto cultural como íntima.
Sendo assim, este trabalho também se destina a refletir sobre a geopoética dos espaços
como meio de inspirar o imaginário humano, através da conexão da experiência sensível do
observador com as imagens apreciadas em exposições. Tem-se que a experiência do ser humano
com a cidade, e com as imagens da cidade, é também uma experiência de vida, que o define, que o
inspira, causando interferências. A proposta do flâneur é uma alternativa para o ser na cidade
encontrar-se, buscar asilo, uma das maneiras mais diretas para refletir sobre a cidade, que são as
paisagens contemporâneas, que apesar de sua concretude, sustentam narrativas que se respaldam
em seus muros, suas construções, nos grafites e outras interferências, que são mais do humano do
que do concreto em si.
Por isso, o ser não apenas faz parte da cidade, ele a reconhece como seu lar, a usa, a
danifica, e mais do que isso, reflete sobre seus atos em relação a cidade, sobre o que ela significa, o
que possibilita, do que o aproxima. A teoria da geopoética (SANTOS, 2014) se insere como uma
medida para compreender a experiência humana e seus rastros, neste trabalho mediado pelo rastro
das imagens fotográficas, sua mensagem e sua interferência nos dias atuais. Para Santos (2014), a
geopoética pode inspirar o imaginário humano por meio da experiência sensível do observador com
as imagens apreciadas.
Tentou-se responder às seguintes questões: como a poética e interferências do contexto
geográfico podem vir à tona por meio do exercício de flanar?; de que forma o contexto de uma
exposição fotográfica pode servir de exemplo sobre as possibilidades de mediações e interferências
do corpo para acionamento da memória? – dito de outra forma, quais as potencialidades da
exposição fotográfica, enquanto meio de comunicação, para acionamento dos sentidos e do corpo?

FOTOGRAFIA E OLHAR
Dentre os vários parâmetros que poderiam ser escolhidos para investigação da forma
como o olhar e o corpo humano percebem a paisagem, a fotografia se mostra adequada, pois além
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de dar origem a produtos físicos, ela estabelece um código próprio, uma mensagem visual, na qual é
possível reconhecer signos e significados que comunicam e direcionam a investigação para
reconhecer como o emissor e o receptor interagem com a mensagem, nesse caso, o emissor é o
fotógrafo, o receptor o leitor da imagem e a mensagem são os textos visuais.
A história da fotografia demonstra que seu invento modificou a forma do ser humano se
relacionar com o mundo, pois o que ela propõe é um contato novo: pela primeira vez foi possível
criar imagens técnicas, e assim, novos vínculos com a imagem que se produz, não sendo necessário,
por exemplo, estar presente em determinado contexto para poder vivenciá-lo, mas essa vivência é
dada através de olhar uma fotografia.
Para Crary (2012), o invento da fotografia, aliado a todas as transformações
sociopolíticas globais entre os séculos XVII e XIX, é considerado um dos objetos transformadores de
sentidos, ao lado, por exemplo, da reorganização dos territórios. É desta forma que a visão humana,
dentro do contexto de política do corpo, ganha notabilidade, dando origem a um novo sujeito
observador, como componente da nova economia cultural de valor e troca.
O peso que recai sobre a visão, em detrimento de todos os outros sentidos, é mais uma
possibilidade de presenciar o singularismo do corpo do sujeito observador e poder investigar quais
são as formas de acesso que possibilitariam o acesso dos outros sentidos para uma experiência mais
completa e harmônica do corpo.
É possível ressaltar que não apenas a forma de observar imagens pode ser reconhecida
ao estudar as técnicas e o próprio sujeito observador, mas também a forma de produzir imagens é
um exercício passível de análise. Por isso, o exercício de reconhecer, dentro do contexto de
produção, as intenções da mensagem visual produzida.
O processo de construção da representação atua na produção da obra fotográfica,
conforme intenção, aspectos culturais, estéticos, ideológicos e técnicos que participaram da
formação do olhar do fotógrafo (KOSSOY, 2002). Esse conteúdo, quando participante de um contexto
expositivo, ganha ainda mais margem para análise, pois existe um caminho de análise, um raciocínio,
um caminhar previsto no processo de curadoria, e assim como descreve Benjamin (2006, p.460)
sobre o andar o flanêur na rua, também o andar na exposição se configura uma condução a “um
tempo que desapareceu”, mas que se propõe ser recuperado.

FOTOGRAFIA DO SÉCULO XIX NO BRASIL
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O invento da fotografia gerou consequências e interferências sociais, determinados pelos
seus usos e funções em cada espaço geográfico. No Brasil do século XIX, ela foi um dos instrumentos
usados para construir as faces de um país desenvolvido, civilizado, num projeto de “implantação de
uma civilização nos trópicos” (KOSSOY, 2002, p. 74). Por meio das fotografias desta época é possível
perceber as nuances da história do Brasil Império, os significados e intenções dos olhares que as
produziram. Nesse contexto, a fotografia documental, devido ao seu reconhecimento como “espelho
do real”5, configurava a prova de um Brasil moderno, cujas temáticas da civilização e da natureza
apareciam como centrais da formação ideológica do Brasil que se apresentava.
Carvalho (1998) ressalta que a paisagem adquire um papel ilustrativo, decorativo e
simbólico em um ambiente urbanizado e como imagem de produção, engajada no processo
produtivo, por exemplo ao contextualizar a fotografia de fazendas, ferrovias, portos. E a natureza, de
forma geral, aparece como enredo de outra conjuntura, que dá a ver um processo de industrialização
e urbanização do país.
Além das paisagens, fazem parte do repertório visual do século XIX, as fotografias
etnográficas com os retratos de índios e negros são produções que se sobressaem. Em geral, imagens
que reafirmaram estereótipos do receptor europeu. A fotografia do negro e do indígena
demonstrava a conjuntura de coisificação e tipificação destes povos. A paisagem nas imagens do
índio, sua aldeia, e a proximidade com a mata virgem são aspectos que contribuíram para criação do
mito do Brasil “como um império de feições europeias erguido valentemente em plena selva
tropical” (VASQUEZ, 2002, p.19).
Pode-se perceber por essa curta discussão como os textos visuais podem manifestar
significados, expressos por meio de códigos visuais próprios, que nos permite entender os discursos e
mensagens construídos, essencialmente ligados à imagem. Nesse sentido Samain (1993) expõe:

Não existem fotografias que não sejam portadoras de um conteúdo
humano e consequentemente, que não sejam antropológicas à sua
maneira. Toda fotografia é um olhar sobre o mundo, levado pela
intencionalidade de uma pessoa, que destina sua mensagem visível a um
outro olhar, procurando dar significação a este mundo (SAMAIN, 1993: 7
apud ACHUTTI, 1997: 36)
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Não só as fotografias, mas a construção de um espaço expositivo que contenha
fotografias, é um espaço estudado e configurado de maneira que se apresente e contenha um
sentido e discursos próprios, que consiga margear os corpos e guiar o seu olhar na direção desejada.
Para Baião (2016, p. 2) “As exposições determinam o modo como a obra de arte é
mostrada e recebida, influindo o seu impacto no panorama artístico geral, na crítica da arte e no
mercado”. E está é também a perspectiva defendida por esse trabalho, principalmente por se tratar
de um tipo de exposição cuja produção artística é de outro tempo, outra realidade cultural e social.

A FOTOGRAFIA DE MARC FERREZ E A EXPOSIÇÃO NO IMS
Marc Ferrez foi um dos grandes fotógrafos do século XIX, cuja pluralidade de objetos
fotografados gerou um acervo de mais de 15 mil imagens, doadas ao Instituto Moreira Salles pelo
neto do fotógrafo, Gilberto Ferrez, grande pesquisador que nomeia a coleção e transformou o autor
no mais significativo fotógrafo do período no acervo do IMS. Marc Ferrez traz em suas fotografias as
paisagens, panorâmicas, vistas das cidades, retratos de grandes figuras da época, profissionais das
mais diversas áreas, as figuras dos negros, indígenas, dentre várias outras temáticas que pode
abordar com extrema sensibilidade plástica.
Além de sessões específicas e fixas no acervo online do IMS, as obras de Marc Ferrez
frequentemente ganham exposições nos espaços físicos do Instituto. A exposição visitada6 – Marc
Ferrez: Território e Imagem – conta com mais de 300 itens entre fotografias, câmeras e documentos,
numa mostra que discute o papel da imagem fotográfica no processo de exploração do território
nacional e de sua construção como ideia de nação.
A exposição abarca e apresenta a variedade da extensa obra do fotógrafo realizada nos
mais de 50 anos em que atuou profissionalmente no país. Ao todo, o ambiente expositivo foi dividido
em oito salas dedicadas ao trabalho inicial de Marc Ferrez com paisagens; o trabalho do autor como
oficial da Comissão Geológica do Império no Brasil; também fotografias coloridas produzidas pelo
autor com a técnica de autocromo7 entre várias outras temáticas que tornaram Ferrez um dos
protagonistas das primeiras décadas da fotografia no Brasil.
A exposição “Marc Ferrez: Território e Imagem” é apresentada já no primeiro painel da
mostra (Imagem 1) como uma demonstração da carreira inovadora e colaborativa do autor, que não
apenas contribuiu para a documentação das regiões do território brasileiro, mas também colaborou
com diversas pesquisas voltadas para aplicação da fotografia para a ciência. O texto de abertura da
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mostra ressalta como o acervo fotográfico de Marc Ferrez documenta as transformações no campo
da imagem, da ciência, da tecnologia e das estruturas política, econômica e social do país.
Por isso, a obra de Marc Ferrez é considerada uma plataforma singular para
compreensão do país e sua representação, abarcando algumas décadas do Império e também
República do Brasil.

Imagem 1: Painel Território e Imagem. IMS, São Paulo. 2019

Fotografia de Gabriela Alves Campos. Julho de 2019.

Um dos elementos marcantes da exposição é a foto Pão de Açúcar, outeiro da Glória e
bairro da Glória, vistos de Santa Tereza, que foi impressa digitalmente e cobriu toda parede à direita
do painel de abertura, como se vê na Imagem 2. A fotografia foi produzida com câmera panorâmica
de varredura8 e nela Marc Ferrez aparece duas vezes em primeiro plano.
Imagem 2: Fotografia da obra Pão de Açucar, outeiro da Glória e bairro da Glória, vistos de Santa
Tereza, de Marc Ferrez, Rio de Janeiro, c.1885. IMS, São Paulo. 2019
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Fotografia de Gabriela Alves Campos. Julho de 2019.

A exposição foi composta por fotografias, álbuns, negativos, estetoscópios e
equipamentos fotográficos diversos que pertencem ao acervo de Marc Ferrez, preservados pelo IMS,
como pode ser visto nas imagens 3 e 4.

Imagens 3 e 4: detalhes da exposição Marc Ferrez: Território e Imagem.

Fotografia de Gabriela Alves Campos. Julho de 2019.

A exposição utilizou também de alguns recursos tecnológicos em alguns painéis com
alternância de slides de fotografias de Marc Ferrez (imagens 5 e 6); também com telas touchscreen
espalhadas pelos ambientes, que permitiam escolha da temática ou ano para acesso de mais obras
fotográficas de Marc Ferrez (à esquerda na imagem 7); permitindo acesso a vídeos explicativos da
vida e obras do autor (imagem 8) e também com acesso 3D de obras feitas pelo autor (imagem 9).
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Imagens 5 e 6: Obras de Marc Ferrez em slides na mostra Marc Ferrez; Território e Imagem.

Fotografias de Gabriela Alves Campos. Julho de 2019.

Imagem 7: Tela touchscreen para acesso a outras obras de Marc Ferrez. IMS, São Paulo. 2019

Fotografia de Gabriela Alves Campos. Julho de 2019.

Imagem 8: Tela de acesso a vídeos explicativos da vida e obra de Marc Ferrez. IMS, São Paulo. 2019
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Fotografia de Gabriela Alves Campos. Julho de 2019.

Imagem 9: Tela de acesso a obras de Marc Ferrez com trabalho 3D. IMS, São Paulo. 2019

Fotografia de Gabriela Alves Campos. Julho de 2019.

O circuito da exposição não respeitou a linha cronológica de produção do autor mas sim
temática, separando as fotografias com referência à ciência; ao cinema e em cores; as panorâmicas;
a fotografia clássica; a de construções e obras de engenharia; as de cidade; as que retratava a
sociedade escravocrata; às referentes ao trabalho do autor com a Comissão Geológica do Império do
Brasil, entre outros.

O ANDAR DO FLANÊUR: COMO SE RECONHECER NO ESPAÇO GEOGRÁFICO
Após a apresentação breve sobre o fotógrafo e a exposição visitada, parte-se para a
percepção da mesma pela experiência de visitante, feito pelo andar lento e atento, como um flâneur.
Entende-se que experiência é um dos principais elos que se cria com as coisas, seja um lugar, uma
pessoa, uma situação. O exercício de flanar é, neste sentido, uma possibilidade de experienciar os
lugares, no qual se dedica à compreensão dos fenômenos que estariam à volta, reconhecendo a
personalidade de um lugar, e para além de sua história, entender seus vínculos com os seres e as
interferências do processo de identidade urbana na construção da identidade do ser a partir da
memória de suas paisagens e da sua relação com o espaço.
Ao andar pelo espaço expositivo das fotografias de Marc Ferrez com a atitude do flâneur
foi uma experiência de aprofundamento, não apenas na realidade da exposição que se demonstrava,
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mas também nos recursos e acessos possibilitados pelas fotografias, imagens de um país que
buscava ser reconhecido. A cada passo, uma cachoeira – A Cascatinha da Tijuca (c. 1885)-, um campo
de plantação de café – Fazenda de café (c.1890), ou uma ferrovia – Locomotiva (c. 1880), passos que
se mostravam, intitulados em cada parede de passado, a outrora do país e da terra que pisamos.
O andar do flâneur prescinde uma dedicação esvaziada, isto é, que está disposta a
encher-se. Desta forma, nas cinco oportunidades que pude visitar a exposição, o fiz com o caráter de
quem vagueia e se permite encher do que se passa, do que se mostra. Foi dessa forma que pude
vaguear desde as paisagens do Rio de Janeiro, que marcaram a primeira fase da obra de Marc Ferrez
e que se destacam como maioria dentre as obras expostas, e me permitir sentir como o fotógrafo de
outrora, que olhava com os olhos de quem devia vender certa imagem e documentar cada
transformação do pais. Mas também passeei por pessoas, não sendo um exercício fechado, a mostra
estava aberta à visitação, experiência que permitiu sentir, ouvir e observar as reações dos corpos
tímidos ou presunçosos que se misturavam na galeria, numa multidão de acompanhada, mas de
apreciação solitária.
As pessoas se prenderam por mais tempo, durante a minha observação, nas salas de
aparatos fotográficos e negativos, observando os instrumentos necessários tanto para captura da
foto, como para revelação. Uma das reações mais interessantes, e que revelou a essência da
fotografia exposta, foi o comentário de um visitante, sobre a imagem 10. Ele comentou “ninguém
sorria pra fazer a foto, nem mesmo as crianças”. A fotografia mostra mais de 30 pessoas, entre
adultos e crianças, que se preparam para a caminhada até a colheita do café, trabalho árduo e
maçante. O que mais chama a atenção são as expressões sérias e exaustas, pessoas que parecem ter
desaprendido de sorrir, como ressaltou o visitante.
Imagem 10: Fotografia feita da obra Partida para a colheita do café com carro de boi, Mar Ferrez,
Vale do Paraíba, c. 1885. IMS, São Paulo. 2019
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Fotografia de Gabriela Alves Campos. Julho de 2019.

Neste sentido é importante ressaltar que o corpo, para a construção deste relato, não é
considerado apenas uma localização orgânica do ser, mas objeto que comunica e reage. Para Chêne
(2006) o olho humano assume a visão fotográfica da cidade, e assim das coisas de uma forma geral,
ao passo que a própria cidade mescla o que é do espaço e o que vem da publicidade ou é midiático e
é dessa forma que o olho inventa e reinventa paisagens, apelando à fabricação de visões múltiplas.
Essas são questões da percepção que ficam borradas dentro da estética do urbano e subentendidas
em exposições como a aqui estudada. Para pensar a fotografia podemos seguir o próprio raciocínio
de Chêne (2006):

A paisagem urbana não termina nos limites, nas molduras, nos campos. Há
um jogo de trocas incessantes entre materialidade e imaterialidade, real e
ficção. A cidade e o espaço da cidade existem também nas imagens que
circulam, que vemos sem ver e que o olhar urbano faz sair de seu
enquadramento (CHÊNE, 2006, p. 148).

Essa relação que se dá na circulação das imagens, como aponta o autor, pôde ser
percebida ao olhar a fotografia “O Pão de Açúcar, vista de Niterói” (1885) (Imagem 11). Me vi
contemplando a paisagem, como os dois elementos humanos da foto, que olham a paisagem,
contemplando-a, aparentemente com o mesmo manto curioso e despreocupado que eu, 139 anos
depois. Um belo exemplo da fotografia paisagística de Marc Ferrez que, neste momento, se
consagrava como fotógrafo, tendo fotografado os mais relevantes empreendimentos de engenharia
do país (CERON, 2019).

Imagem 11: Pão de Açúcar, vista de Niterói, Rio de Janeiro, Marc Ferrez, c. 1885
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Fonte: IMS, 2019

A paisagem muitas vezes surge na obra de Ferrez atravessada por alguma obra, uma
construção, às vezes, parecendo apontar para o futuro, como em Viaduto (c.1895) (Imagem 12), que
admite uma perspectiva de binóculo e prende o leitor na leitura da luz no fim do viaduto, que não é
apenas o fim do viaduto, mas assume a ideia do outro lado, da travessia para algo distante, mas
possível. O caminho de leitura nesta imagem incorpora, claramente o significado das produções
deste tipo na época. A fotografia analisada é uma contemplação das mudanças políticas e
econômicas pelas quais o Brasil passou durante o século XIX.
A fotografia recupera a relação entre a paisagem e o progresso industrial. E foi realizada
uma série de registros sobre a chegada da Modernidade no Brasil, não apenas por Marc Ferrez, mas
outros fotógrafos contemporâneos como Militão de Azevedo e August Stahl, cujas fotografias
também estavam expostas, em uma das paredes em que se contextualiza o trabalho de Ferrez a
outros fotógrafos da época.
Destaco a Imagem 12, dentre todas as outras cenas de progresso trazidas na exposição.
Ela traz a composição que me foi mais marcante, que é a noção de caminho, da modernidade que
levava o país a outro patamar, do viaduto que leva as pessoas de um lugar a outro, do movimento de
transformação, e assim por diante.

Imagem 12: Viaduto, Marc Ferrez, c.1895
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Fonte: IMS, 2019

Mas não apenas fotografias de paisagem é constituída a obra de Marc Ferrez e
caminhando pela exposição vê-se que o território em cidade é um misto entre construções modernas
e aspectos da vegetação natural, que se estende quase sempre como plano de fundo, nas sobras de
Marc Ferrez e que ressaltam o movimento, mas também segurança sobre o que é fixo, por exemplo
com as fotografias de cidade.
Santos (2013) posiciona a cidade como paisagem contemporânea, cujo aspecto real
muitas vezes se mistura com a paisagem construída e imaginaria, por meio das quais se elege a
memória coletiva, em essência da identidade social que as permeia. Esse aspecto pode ser visto na
obra de Marc Ferrez quanto ao que ela representou, à sua época e às nuances de significado que
continua construindo.
Nas obras de Ferrez, a evolução urbana é um retrato artístico da cidade. Já tendo
analisado previamente fotografias que retratam a expansão das cidades, me impressionei com a
capacidade de apreensão da sala da exposição por parte dos visitantes (Imagem 13), não apenas da
minha pessoa. Me chamou a atenção a discussão de duas senhoras anônimas. Elas falavam sobre o
que hoje constitui construções do Rio de Janeiro, e uma questionava a outra sobre o reconhecimento
de determinadas partes de cada obra no contexto atual da capital fluminense, possibilitando mostrar
o cruzamento temporal, do passado (a fotografia do séc. XIX) e do presente (olhar desta fotografia no
séc. XXI).
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Imagem 13: Visitantes na sala Território em Expansão. IMS, São Paulo. 2019

Fonte: IMS, 2019

Assim como existem os traços simbólicos presentes em todas as cidades, os marcos
essenciais que designam localidades, como o Cristo Redentor está para o Rio de Janeiro, também os
traços memoriais elegem e legitimam as cidades e seus espaços, aí se encontra a fotografia, um
testemunho, um traço memorial, cujas paisagens que contemplam comunicam. As “paisagens são
dotadas de memória que deixam seus traços e rastros sensíveis tanto na materialidade e visualidade
como nas produções artísticas” (SANTOS, 2013, p. 66).
A GEOPOÉTICA DE MARC FERREZ
Caminhar pelas obras de Marc Ferrez se destacou como uma experiência completamente
diferente da experiência de folhear livros ou acompanhar o acervo online. Como conhecedora prévia
das obras do autor, nesse momento de caminhar por elas, enquanto exposição não guiada e com a
atitude de flâneur, possibilitou aproximação, não só da obra, mas dos objetos fotográficos, seu
motivo e sua história. Recupera-se assim o potencial das exposições enquanto meios de
comunicação, imbuída do potencial de ação comunicativa em suas três perspectivas principais:

Processo interativo de transmissão e renovação do saber cultural, do ponto
de vista da intercompreensão; de promoção da integração social pela
solidariedade, do ponto de vista da coordenação da ação, e de formação da
identidade pessoal, do ponto de vista da socialização (COELHO, 1989, p.
31).

Entendendo, principalmente o potencial das exposições na formação da identidade
pessoal, que é possível compreender a exposição de Marc Ferrez como um produto histórico e
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artístico que dá a ver o Brasil e outrora. Caminhar pelas obras de Ferrez é caminhar pelo Brasil do
passado sob a ótica da exaltação, como se pretendia fazer a época. Contudo, olhar essas fotografias
hoje pode gerar não uma exaltação somente, mas uma crítica à fotografia produzida, com pretensão
de apresentar um Brasil ao olhar estrangeiro ou mesmo ao se comparar com estado atual de muitas
cidades brasileiras que, refletem abandono e descaso, sobretudo do poder público.
Experiências como essa aproximam a visão e o corpo da possibilidade da experiência
sensível e é aí que se encontra tanto a geopoética da capacidade de comunicação das exposições, na
recuperação do sentimento do ser humano com as imagens que interferem, que são próximas, neste
caso, do nosso país. Santos (2014) reflete como imagem poética do contexto geográfico, que pode
estar em confluência com o ser poético latente da alma. Assim, se cruza a objetividade da fotografia
do século XIX pretendida “espelho do real” à subjetividade do olhar geopoético.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: FLANAR PARA CONHECER A HISTÓRIA
O exercício de caminhar e se perceber pareceu muito próximo do sentimento de estar
presente, isto é, mergulhar ativamente no espaço geográfico em que se localiza e entender como ele
interfere no corpo e na história de vida. O relato aqui descrito se deveu a um ambiente expositivo,
que possibilitou diversos estímulos, devido ao uso de diferentes imagens e materialidades, além da
diversidade de temáticas fotografadas, mas tratando-se de um autor específico, cuja obra e história
já me eram íntimas. No entanto, apesar deste ser um relato individual de vivencia, com o exercício
do flânerie, ele se demonstra como uma possibilidade de compreensão das imagens e memórias do
urbano, do contexto geográfico, que evocam e carregam narrativas culturais e sociais, e mais
intimamente comunicam histórias, não só gerais ligadas ao desenvolvimento do País, como também,
particulares, através dos olhares dos visitantes da exposição.
O exercício de flanar por uma exposição fotográfica foi, majoritariamente, fluido, pois a
observação e o sentimento do corpo em relação ao ambiente e às pessoas que circundam, pôde ser
facilmente percebido. Por outro lado, este foi também um exercício um tanto exaustivo, como se
trata, geralmente, a flânerie, onde a observação se passa por um processo de investigação.
A exposição de Marc Ferrez não se demonstrou apenas um lugar de passagem, mas um
lugar que ativa a comunicação, que ativa a formação de consciência, tanto pelas temáticas que
aborda, como pelas paisagens que propõe visualidades tão próximas do contexto contemporâneo,
seja pelos rastros físicos, por exemplo uma construção que se manteve com o passar dos séculos, ou
pelos rastros simbólicos, como os acessos que provoca ao tratar o trabalho na colheita do café.
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Encontra-se assim, uma possibilidade de exercício para exposições fotográficas que se
estende para quaisquer espaços geográficos, pois todas as paisagens urbanas carregam consigo
traços e rastros de memórias, e por consequência, resquícios de identidades tanto do que se refere
ao físico, às construções, à paisagem, tudo o que se pode ver e sentir, mas também ao imaginado, às
memórias múltiplas que os lugares podem evocar.
Ao flanar, o ser se torna consciente de si, do seu corpo que comunica, que anda, que permeia
memórias, pronto para acionar o reconhecimento não apenas de seus vínculos com a imagem, mas
consigo mesmo e com sua identidade. Flanar é uma possibilidade de encontrar na geopoética dos
espaços a poética de si mesmo e construir, ou reconstruir, as paisagens e encontrar-se enquanto
habitante real dos espaços.

COMMUNICATION, SPACE AND FEELING OF BELONGING:
THE FLÂNERIE IN A PHOTOGRAPHIC EXHIBITION

ABSTRACT

This article presents some reflections on how it is possible to become a flâneur through the personal
experience in a documentary photography exhibition, namely “Marc Ferrez: Territory and Image” at
Instituto Moreira Salles (IMS) of São Paulo city, from March 26th to August 25th. The descriptive
exercise suggested here seeks to understand how poetics can emerge from the geographical context,
in this case, referring to the exhibition context and the views which were exposed in Marc Ferrez's
photos. This work is also intended to demonstrate how photographic exhibitions can be considered
communication media and how the human body can enable mediations and interferences, with the
use of all senses, not just the vision. Then, this article contributes to understand how Artistic
Communication can create new landscape and trails of history.

Keywords: Photography; documentary, Exhibition; Communication; geographical space.

NOTAS EXPLICATIVAS
1
2

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás.
Professora Doutora da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás e

orientadora do trabalho.
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3

O flâneur é um personagem da obra de Charles Baudelaire, cujos significados nesse trabalho serão

recuperados a partir da obra de Walter Benjamin (2006). Essa figura é um ser misterioso, que se
dedica a vagar, com o olhar esvaziado para se permitir aprender cada detalhe que aparece. O flanar é
uma atividade de caminhada, que se desenvolve sem tempo e é alheio à pressa, por exemplo. A
flânerie é em grande medida um exercício de análise da vida, a partir da proposta de perceber os
lugares, a cidade, de forma mais íntima.
4

A visita à exposição Marc Ferrez: Território e Imagem fez parte de um estudo de campo integrante

de uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-graduação em Comunicação. Por isso, em alguns
momentos, este texto será escrito em primeira pessoa, para demarcar a experiência realizada nesta
visita.
5

Termo definido por Dubois, em O Ato Fotográfico (1993) para referir-se à sensação de analogia

presente na imagem, sua capacidade mimética, em ser semelhante ao seu objeto, que se refere,
principalmente à recepção nas primeiras décadas após o invento e legitima a foto como documento.
6

A escolha desta exposição se deu por dois motivos. O primeiro deles diz respeito a uma experiência tida com o

fotógrafo em questão, com a oportunidade de curadoria da exposição “Fotografia no Brasil Império:
Nascimento da foto de Imprensa”, que surgiu no interior da disciplina “Jornalismo Especializado: Nascimento da
fotografia de Imprensa no Brasil”, oferecida ao Curso de Jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação
(FIC/UFG) no ano de 2016. A exposição foi estruturada em uma das salas do prédio da FIC e aberta ao público
universitário e à comunidade vizinha ao Campus II da UFG durante o mês de outubro do mesmo ano. Também a
obra do fotografo Marc Ferrez foi estudada no interior da pesquisa para produção do Trabalho de Conclusão de
Curso, da mesma autora, intitulado “Fotografia documental: um olhar sobre a produção fotográfica no brasil do
século XIX”. A proximidade com a obra do autor fez enxergar o potencial dos textos visuais produzidos para a
pesquisa em curso, no interior do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFG.
7

O autocromo é uma técnica criada pelos irmãos Lumiere, na França, em 1907 e se baseia no uso de um

negativo sobre uma placa de vidro coberta com uma emulsão de amido de batata colorida de vermelho, verde e
azul, o que permitia dar aparência colorida. A técnica permitiu Marc Ferrez, além de novas produções, refazer, a
cores várias fotografias clássicas.
8

De acordo com Ceron (2019) a panorâmica de varredura é um equipamento inventado pelo engenheiro David

Hunter Brandon (1821 -1893) e trata-se de uma máquina com mais de 100 quilos, que possibilita a realização
de panorâmicas sem as distorções provocadas pela justaposição de várias imagens para formar uma única.
Marc Ferrez teria encomendado o instrumento especialmente com Brandon, começando trabalhos com ele no
ano de 1878.
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A REVOLUÇÃO SERÁ TELEVISIONADA: UMA ANÁLISE FÍLMICA DE IMAGENS PÓS-HISTÓRICAS
SOB A ÓTICA DE VILÉM FLUSSER

Arthur Arantes Bilego213
ProfªDraª Ana Rita Vidica214
RESUMO
O artigo proposto tem como temática a natureza “pós-históricas” das imagens retratadas pelo filme
documentário Videogramas de uma revolução (Alemanha, 16 mm, 147 min, 1992), de HarunFarocki e
Andrei Ujica. O trabalho pretende indagar sobre o caráter “pós-histórico” das imagens de arquivo
utilizadas no filme em questão e as ideias desenvolvidas pelo filósofo tcheco VilémFlusser (2011) e
(2014) a respeito do conceito de “Pós-história” e de “tecnoimagens”. O objetivo do texto é o de
propor uma reflexão sobre a comunicação humana mediada por aparatos tecnológicos e sobre a
complexa relação entre seres humanos e imagens técnicas (produzidas por aparelhos como
máquinas fotográficas e câmeras filmadoras). Além disso, pretende-se, com a pesquisa, contribuir
para o debate acerca das questões levantadas pelo filme de Farocki e Ujica, especificamente, no que
tange à representação televisiva de acontecimentos factuais do mundo histórico, a relação entre
seres humanos mediada por imagens e a função das imagens registradas por aparelhos tecnológicos.
Na mesma medida, o artigo também almeja contribuir para o pensamento a respeito da própria
filmografia do diretor naturalizado alemão HarunFarocki. Para tanto, o percurso metodológico
traçado no trabalho se constituirá da análise de material bibliográfico e documental (tanto no que se
refere às informações sobre o filme documentário escolhido, como do contexto dos acontecimentos
retratados pela narrativa fílmica – os acontecimentos políticos ocorridos na Romênia, no final do ano
de 1989 – e do referencial teórico adotado para embasar o questionamento motivada pela
pesquisa).O trabalho adotará também o procedimento da análise fílmica, a partir detrechos do filme
examinado que dialogam com as teorias flusserianas a respeito da natureza das imagens “póshistóricas” e das “tecnoimagens”. Com a discussão trazida pelo trabalho, entende-se, por fim, que as
imagens articuladas pela montagem do filme observado possuem teor pós-histórico pelo fato de
tratarem de acontecimentos do mundo concreto estimulados pelo registro “eternizante” e
legitimador de aparelhos técnicos, como as câmeras filmadoras. Desse modo, as situações
capturadas pelas câmeras, especialmente, em relação à narrativa do documentário em exame,
tornam-se autorreferentes, pois não representam mais a História - como ordem linear dos
acontecimentos factuais do mundo concreto-, mas constroem história - como espaço-tempos
diversos que se misturam com os fatos históricos.

Palavras-chave: imagens; Pós-história; imagens técnicas; documentário; Videogramas de uma
revolução.
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Este trabalho tem por intuito estabelecer aproximações entre o filme documentário
Videogramas de uma revolução (Alemanha, 16 mm, 147 min, 1992), de HarunFarocki e Andrei Ujica e
as ideias desenvolvidas pelo filósofo tcheco VilémFlusser (2011) e (2014) a respeito do conceito de
“Pós-história” e de “tecnoimagens”. Esses tópicos, presentes em várias obras de Flusser, são
discutidos sob diferentes perspectivas como a fotografia, o vídeo, os discursos veiculados pela mídia,
pela ciência e pela política – mas têm como núcleo a reflexão acerca da comunicação humana
mediada por aparatos tecnológicos e da complexa relação entre humanos e as imagens técnicas.
No filme analisado, percebemos a relação entre as imagens agrupadas pela montagem e a
noção flusseriana de “Pós-história”, na medida em que as filmagens utilizadas pelos diretores no
filme são imagens técnicas que retratam os acontecimentos políticos e históricos ocorridos na
Romênia, em dezembro de 1989, que culminaram na queda do ditador NicolaeCeauçescu e, por
conseguinte, no fim do regime socialista nesse país.
No decorrer dos protestos que depuseram o ditador romeno, a produção de imagens entre
os manifestantes, seja por meio de câmeras amadoras e da própria TV oficial romena – que foi
invadida por eles – se intensificou, como se houvesse o desejo de registrar, como forma de
legitimação e testemunho visual, os acontecimentos políticos e sociais que deram novos rumos para
o país do leste europeu no final da década de 1980.
Deste modo, o objetivo do artigo é o de oferecer outra perspectiva de análise para o filme
Videogramas de uma revolução, a partir da conexão entre o conteúdo deste filme e as questões
discutidas por VilémFlusser no que tange às imagens técnicas e a Pós-História. Nos cumpre
perguntar, de início, para orientar os rumos deste trabalho: de que modo o filme em exame se
relaciona com a noção “pós-histórica” das imagens técnicas (tecnoimagens), na visão de Flusser
(2011)?
Ao tentar responder tal questionamento, esse debate também pretende contribuir para a
compreensão de alguns pontos da obra do referido autor a respeito do caráter “pós-histórico” das
imagens produzidas por aparelhos técnicos, aplicado ao contexto de acontecimentos políticos
mediados por imagens técnicas. Para tanto, o trabalho apresenta, inicialmente, informações
históricas sobre o documentário analisado, seguidas de uma breve definição dos conceitos debatidos
por Flusser e que dialogam com o conteúdo do filme em exame. Por fim, o artigo empreende uma
reflexão sobre trechos do filme que estimulem conexões com a perspectiva teórica de filósofo
tcheco.

1.1 METODOLOGIA
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Esta pesquisa realizou-se por meio de uma abordagem qualitativa, pois envolve questões e
valores subjetivos que não podem ser quantificados em fórmulas ou representatividades numéricas,
e os procedimentos desta pesquisa não “se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são
não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens.” (SILVEIRA;
CÓRDOVA, 2009, p. 32).De acordo com os objetivos da pesquisa, podemos classificá-la como
exploratória e, ao mesmo tempo, descritiva. Sua natureza exploratória se justifica no fato de que
partiu de levantamento bibliográfico para construir hipóteses sobre o problema tratado na pesquisa
– na mesma medida, a pesquisa é descritiva, pois também descreveu os fenômenos pesquisados por
meio de análise documental.
Com o intuito de estabelecer um levantamento mais aprofundado sobre o tema do trabalho,
utilizou-se a pesquisa bibliográfica, a fim de nos basearmos nas ideias de VilémFlusser e de outros
autores que fundamentam a reflexão sobre o tema abordado no texto. Para formar um arcabouço
teóricoque satisfaça a complexidade dos assuntos tratados na pesquisa, foi adotada também a
pesquisa documental, a partir da análise de outras fontes como vídeos de entrevistas ou entrevistas
em forma escrita, entre outros.A pesquisa também exigiu o procedimentoda análise fílmica, etapa
em que o filme documentário foi analisado, a partir de quatro sequências escolhidas com a intenção
de se elucidar as questões lançadas pelo artigo. Sendo assim, o livro empregado para orientar tal
procedimento analítico foi “A Análise do Filme” de Jacques Aumont e Michel Marie, de 2013,
utilizando, como principal método de análise fílmica presente no livro, a análise da imagem e do
som.
Desse modo, o trabalho em questão pretende estimular a reflexão sobre a natureza das
imagens técnicas e as relações estabelecidas entre seus autores e receptores, enquanto agentes
sociais. A expectativa é de que este artigo propicie novas discussões em pesquisas futuras sobre a
temática das imagens técnicas, conforme o conceito de Pós-História (de VilémFlusser), além de
estimular o interesse de pesquisadores e estudiosos da Comunicação Audiovisual a respeito das
obras dos cineastas HarunFarocki e Andrei Ujica.

2 O PODER DAS IMAGENS EM VIDEOGRAMAS DE UMA REVOLUÇÃO
“A revolução não será televisionada”. O documentário Videogramas de uma revolução
parece contrariar o título da música de Gil Scott-Heron ao retratar as manifestações que culminaram
na queda do ditador NicolaeCeauçescu - e no fim do regime socialista na Romênia, em dezembro de
1989.
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O filme é uma compilação de transmissões da televisão estatal romena, aliada ao
governo, e de imagens caseiras produzidas por cinegrafistas amadores contrários ao regime,
em uma espécie de “visualização das imagens do poder e do contra-poder”, como apontou
Genaro (2015, p. 182). As várias imagens que compõem o filme, registradas de diferentes
ângulos, mostram os desdobramentos dos protestos que motivaram, poucos dias após o
último discurso público de Ceauçescu, a morte do déspota romeno e de sua mulher, Elena
Ceauçescu.
Segundo Genaro (2015, p. 183), Videogramas de uma revolução tenta “propor uma
sistematização dos arquivos e analisar, principalmente, o que as imagens de arquivos podem
dizer sobre a revolução.” A diegese215 do documentário se passa entre os dias 21 e 26 de
dezembro de 1989 e se inicia com os protestos nas ruas de Bucareste, capital da Romênia,
contra Ceauçescu. As imagens do ditador romeno em seu último discurso público são
sucedidas pela invasão de manifestantes ao prédio do governo e da fuga de Ceauçescu e sua
mulher, sendo levados por um helicóptero que decola do alto do edifício tomado pelos
revoltosos.
O comitê do partido comunista e a TV estatal que fazia as transmissões do discurso de
Ceauçescu também foram tomados pelos dissidentes que passaram a comandar a programação
televisiva pelos dias seguintes à fuga do ditador. O canal do estúdio 4 tornou-se palco de discursos
inflamados de trabalhadores, estudantes e membros do exército, convocando uma nova
constituição, bem como um novo sistema de governo, com reformas estruturais em todo o país.
As notícias de tiroteios nas ruas de Bucareste, da prisões de aliados do regime, da fuga do
Ceauçescu eram divulgadas instantaneamente pelos novos “apresentadores” – ao prender
NicuCeauçescu, o filho do ditador deposto, os manifestantes o levaram até o estúdio da TV para
filmar seu rosto e transmitir a mensagem de sua captura, em meio a insultos e ameaças de
linchamento.
O documentário alterna as imagens geradas pela TV estatal e as filmagens amadoras,
registradas pelos próprios manifestantes de vários pontos das ruas da capital romena. No comitê
central, uma câmera filma os bastidores das novas negociações políticas lideradas por ex-membros
do governo, integrantes das forças armadas e opositores do antigo regime – e assim como as várias
famílias que assistiam a TV estatal em busca de informações “oficiais”, as reuniões no prédio do
215

Diegese é “a instância representada do filme, ou seja, o conjunto da denotação fílmica: a própria narrativa,
mas também o tempo e o espaço ficcionais implicados na e por meio da narrativa, e com isso as personagens, a
paisagem, os acontecimentos e outros elementos narrativos” *...+ (METZ apud AUMONT, 2003, p. 77)
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antigo partido comunista também acompanhavam as transmissões ao vivo feitas de dentro do
estúdio da TV.
Sobre os acontecimentos na Romênia em 1989, Jean Baudrillard (BAUDRILLARD apud
YOUNG, 2004) pontuou que

No momento em que o estúdio da TV se tornou o ponto central da revolução [...]
todo mundo começou a correr para o estúdio a fim de aparecer, a qualquer preço,
na frente das câmeras ou ser filmado pelos cinegrafistas que passeavam com
câmeras amadoras pelas ruas. As ruas se tornaram uma extensão do estúdio, ou
seja, uma extensão do não-lugar dos eventos ou um local virtual dos eventos
(BAUDRILLARD apud YOUNG, 2004, p. 247)

No mesmo texto, nas palavras de Young (2004), Videogramas de uma revolução trata
da relação entre atores políticos e espectadores, da natureza das demandas democráticas e
da relação entre eventos históricos e sua representação televisiva. Em paralelo à posição de
Baudrillard, Flusser achava incorreto considerar que o acontecimento na Romênia, no final
de 1989, foi uma revolução, conforme disse em uma palestra realizada em abril de 1990 (no
museu Kunsthalle, em Budapeste, na Hungria):
“a revolução é uma categoria política, e não parece para mim que o
aconteceu por lá é político mesmo [...] Pode ser que o que filósofos
franceses e americanos estão acostumados a chamar de pós-história, “posthistoire”, tenham encontrado o seu primeiro ou quase primeira expressão
nesse pequeno país “off Broadway”, se assim posso dizer (informação
verbal)216
Na mesma palestra, Flusser explicou as manifestações ocorridas naquele país como
expressão da “magicização” das imagens técnicas, quando as imagens voltam a adquirir sua função
pré-histórica de ícones e totens, utilizadas rituais e cerimônias religiosas – para Flusser (2011), as
imagens produzidos pelas antigas sociedades tribais representavam ilusões e, ao perderem sua
função orientadora dos seres humanos no mundo, acabavam por se tornar o próprio mundo. Com o
surgimento da fotografia – sendo, para Flusser (2011), a primeira expressão das tecnoimagens
(imagens produzidas por um aparato tecnológico), e, em seguida, do cinema, as imagens tomam
contornos semelhantes à sua antiga função ritualística de idolatria e aparente reprodução fiel do
mundo histórico.
216

Palestra concedida por VilémFlusser no museu de arte contemporânea Kunsthalle (Budapeste, Hungria) em
07 de abril de 1990.
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Portanto, conforme Flusser disse em sua palestra, deveríamos estudar a relação dos seres
humanos com as imagens ao longo do tempo se quiséssemos compreender o que havia acontecido
na Romênia, com a queda de Ceaçescu e o fim do regime comunista no país. Isso porque a produção
de imagens – tanto dos cinegrafistas amadores como da TV estatal antes, durante e após a queda e
execução do ditador romeno – representa um fenômeno central na “revolução” romena de 1989,
tratando-se, para o filósofo tcheco, de uma expressão da “Pós-história”.

2.1 A PÓS-HISTÓRIA PARA VILÉM FLUSSER
A Pós-história, conforme explica Flusser (2011, p. 113), é o período no qual vivemos, em que
as tecnoimagens(imagens técnicas) transmitem “a maioria das mensagens que nos informam a
respeito do mundo e da nossa situação nele”. Assim, as imagens bidimensionais como as da
fotografia, do cinema e da televisão se tornam as mídias dominantes do nosso tempo.
Flusser (2011) nos explica que, antes do advento da escrita linear, eram as imagens pictóricas
que nos orientavam no mundo. Aos poucos, além da capacidade de nos orientar no mundo, as
imagens passam a ser “adoradas”, ganhando uma função mágica. De acordo com Flusser (2011, p.
115) a “escrita foi inventada quando a função tapadora, alienante, das imagens ameaçava sobreporse sobre a sua função orientadora”. Ao invés de tornar o mundo opaco, as imagens deveriam voltar a
sua transparência original, servindo de instrumento aos homens.

Imagens devem ser explicadas, contadas, porque, como toda mediação entre o
homem e o mundo, estão sujeitas a dialética interna. Representam o mundo para o
homem, mas simultaneamente se interpõem entre o homem e o mundo
("vorstellen"). Enquanto representam o mundo, são, como mapas, instrumentos
para a orientação no mundo. Enquanto se interpõem entre homem e mundo são,
como biombos, encoberturas do mundo (FLUSSER, 2011, p. 114-115)

Deste modo, as imagens podem ser transparentes (funcionando como mapas para orientar
os seres humanos no mundo) ou opacas (acabando por “esconder” o mundo, ao passo que os
indivíduos passam a usar a experiência no mundo exterior para se orientarem nas próprias imagens.
Desta forma, as imagens tornam-se a realidade concreta e o mundo, apenas um pretexto. Este
fenômeno da inversão do mundo da experiência e o mundo da imaginação refere-se à idolatria,
adoração exagerada de imagens, figuras e outras representações simbólicas. Como reação à
idolatria, vários sacerdotes e escribas antigos tornaram-se iconoclastas (literalmente, “quebradores
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de imagens”), contestando a mitização das imagens para fazer com que elas voltassem a orientar e
não iludir os seres humanos no mundo.
Ainda assim, a escrita não extingue as imagens. Para Flusser (ibid, p. 116) a “história do
Ocidente (dessa única ‘cultura histórica’ sensu stricto), pode ser vista como dialética entre imagem e
texto”, em que imagens ilustram textos e textos descrevem imagens. O texto escrito não possui a
bidimensionalidade das imagens e sim, unidimensionalidade. A escrita surge para explicar as imagens
ao alinhar os símbolos em uma sequência lógica. Enquanto a consciência mágica é composta de
cenas e possui natureza circular, a consciência textual é um contexto de processos (eventos), de
natureza sequencial. Deste modo, a invenção da escrita resulta na formação da consciência histórica,
pois trata da noção da sequência linear e relacional de eventos do mundo concreto.
Paralelamente, os textos também podem alienar seus leitores, de modo que eles também
podem perder seu poder de descrição do mundo. “O homem pode passar a esquecer a função
orientadora dos textos, sua finalidade entendida, e pode passar a pensar e agir em função dos
textos.” (ibid, p. 117) Assim, a “textolatria” – em que os textos se situam entre os homens e mundo
da experiência concreta – faz com que a historicidade da escrita linear passe a perder força. E é no
século XIX, como acredita Flusser (2011) que o mundo chega a uma crise da consciência histórica
com o advento da fotografia, primeira expressão das tecnoimagens (imagens que não são mais
geradas por seres humanos, mas por aparatos técnicos, máquinas desenvolvidas pela tecnologia).
De acordo com Flusser (2011, p. 117) as imagens técnicas “dirigem-se contra os textos, a fim
de torná-los transparentes para a vivência concreta, a fim de libertar a humanidade da loucura
conceptual”. Contudo, diferente das imagens tradicionais produzidas por seres humanos, que
pretendiam significar o mundo da experiência, as imagens técnicas desempenham o papel de
sintomas, pois aparentam reproduzir a fidelidade objetiva do mundo exterior.
As tecnoimagens passar a representar o registro de acontecimentos históricos e, por conta
de sua fidelidade sintomática, servem para legitimar sua real ocorrência no mundo exterior. Assim,
fatos são criados para serem captados pelas lentes dos aparelhos técnicos, com o propósito de
legitimação e “eternização” desses momentos. Segundo Flusser (2011, p. 119), a história ocorre mais
rápido que anteriormente, “porque está sendo sugada para o interior do aparelho. Os eventos se
precipitam rumo ao aparelho com rapidez acelerada porque estão sendo sugados, e parcialmente
provocados pelo aparelho.”
Os eventos históricos são incentivados a se legitimarem pelas tecnoimagens. Flusser (op.cit.,
2011, p. 119) pontua que o “aparelho se tornou a meta da história”. A história serve de pretexto para
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as imagens técnicas e quem “estiver programado por tecnoimagens, vive e conhece a realidade
como contexto programado” (FLUSSER, 2011, p. 120). A pós-história surge neste ponto em que a
própria história, enquanto ordem sequencial de eventos do mundo concreto, se altera para ser
captada e eternizada na superfície de uma imagem técnica.

3 AS IMAGENS PÓS-HISTÓRICAS EM “VIDEOGRAMAS DE UMA REVOLUÇÃO”

O início do documentário apresenta filmagens de uma mulher sendo carregada por
algumas pessoas ao que parece ser um leito de hospital. A mulher, que está com o braço
direito enfaixado, apela para a câmera e se emociona ao contar que foi ferida por dois
disparos de arma de fogo pela Securitate (polícia especial do regime ditatorial de Ceauçescu).
Na filmagem “contra o poder”, a mulher, que se apresenta como RodicaMarcau, fala: “Quero
que transmitam uma mensagem minha.” Um rapaz ao lado diz: “Fale, isso vai passar na
televisão.” Modica pergunta: “Vão gravar os sons e as imagens?” e o rapaz responde:
“Vamos.”
Nessa cena inicial, podemos perceber a relação entre as sequências de imagens e o
termo Videogramasno próprio título do documentário. Fica para nós a impressão, já nesse
momento, de que as imagens produzidas tanto pela TV estatal romena quanto pelos
cinegrafistas amadores contrários ao regime ditatorial de Ceauçescu são “mensagens em
forma de vídeo” ou testemunhos sobre a turbulência política e social na Romênia.
Young (2004) afirma que a ênfase na expressão “videograma” considera as imagens
ao nível de mensagens discretas, enunciações ou interpelações, antes de se tornarem
produto da saturação televisiva e do fluxo multicanal promovidos pelo sistema capitalista.
Em seguida, a narração em voz over nos conta que as filmagens tomadas do alto de um
conjunto de prédios em Bucareste, capital romena, registra no plano de fundo os
manifestantes caminhando em direção ao palácio do governo. Eles se apressam para ver o
pronunciamento público de Ceauçescu.

Figura 1 - Frame em que NicolaeCeauçescu discursa no palácio do governo
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Fonte: Documentário Videogramas de uma revolução (Alemanha, 16 mm, 147 min, 1992)

Ceauçescu faz um comício em frente a milhares de pessoas que o assistem da Praça em
frente ao comitê central do Partido Comunista, em Bucareste. Dias antes, o noticiário internacional
havia divulgado notícias sobre mortes ordenadas por Ceauçescu no interior da Romênia após a
deflagração de manifestações que pediam sua renúncia. As informações apontavam cerca de 60 mil
mortos.
As imagens da câmera oficial em frente ao comício mostram pessoas que se aglomeram com
cartazes a favor do ditador – não se sabe se essas imagens foram manipuladas ou se são realmente
registros do dia da última aparição pública de Ceauçescu. Durante o discurso televisionado pela TV
estatal romena, o enquadramento se concentra na figura do déspota - surge um barulho de pessoas
se agitando e Ceauçescu olha, de forma preocupada, para o horizonte, tentando entender o que está
acontecendo. Um segurança do palácio avisa o ditador que estão tentando invadir o prédio. Sobre a
TV estatal romena, Farocki (2003, p. 41) conta que

[Eles] utilizavam a técnica de fita magnética de dois plugues que, há 10 ou 15 anos,
haviam deixado de ser usado nos países da Europa Ocidental. A primeira câmera
Betacam da Romênia se encontrava na Sala de Cinema do Comitê Central. Haviam
adquirido para focalizar Ceaucescu tanto em suas recepções como em seus
discursos. A vantagem do formato Betacam reside no tamanho reduzido da câmera
e do gravador, assim como pela mobilidade resultante. Os Ceaucescu sempre se
concentravam para o estritamente no protocolo e, em sua opinião, tudo o que
desviasse de suas regras não deveria ser mostrado (FAROCKI, 2003, p.41)

A transmissão da TV estatal parece sofrer uma falha técnica – a câmera treme e ouve-se
vozes de algumas pessoas indagando se aquilo seria um terremoto. De repente, vê-se apenas uma
tela vermelha com a legenda: “Transmissão direta”. O filme mescla essas imagens com as tomadas
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feitas por câmeras amadoras que filmam o mesmo acontecimento de locais diferentes. A montagem
mostra tais imagens para nos esclarecer o que parece ocorrer em frente ao palácio onde Ceauçescu
discursa.

Figura 2 – Frame da falha técnica na TV estatal romena

Fonte: Documentário Videogramas de uma revolução (Alemanha, 16 mm, 147 min, 1992)

As câmeras da TV oficial não apontam para a multidão na tentativa de registrar qualquer
iminência de tumulto ou manifestação. Apenas ouve-se a voz em off217do ditador pedindo calma, por
várias vezes, às pessoas que o assistem. O ditador volta a discursar minutos depois e o tumulto
parece ter sido contido - a câmera da TV o reenquadra enquanto ele retoma o comício. Nas outras
sequências do documentário, vemos a filmagem de um aparelho de tv transmitindo o comício
simultaneamente – a montagem, articulada minuciosamente pelos diretores do filme, demonstra
vários pontos de vista durante a ocorrência de um mesmo acontecimento.
Após o discurso de Ceauçescu, as filmagens, que seguem ordem cronológica, demonstram os
protestos que só parecem aumentar – vemos a Securitate, polícia especial romena, disparando
contra manifestantes e tanques de guerra sendo incendiados nas ruas de Bucareste. Em seguida,
uma parte dos revoltosos invade o prédio do comitê do partido comunista e do estúdio 4 (canal da
TV oficial).

Figura 3 – Frame dos manifestantes invadindo estúdio 4 da TV estatal romena

217

Voz em off significa voz fora do plano ou enquadramento da imagem – é a voz de alguém que se situa fora
do campo de filmagem da câmera, mas que participa da diegese do acontecimento retratado.
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Fonte: Documentário Videogramas de uma revolução (Alemanha, 16 mm, 147 min, 1992)

Os manifestantes se reúnem em frente a câmera da TV e ensaiam um primeiro discurso após
a invasão. As câmeras “entram no ar” e o poeta romeno Mircea Dinescu informa os telespectadores
sobre a invasão e apela pelo apoio do exército aos protestos e a reestruturação do governo. No
decorrer da revolta romena, o estúdio passa a abrigar os invasores que o adotam como um centro de
decisões sobre os próximos passos da revolução.
Para Young (2004),
*...+ “Longe de ser um veículo de comunicação para noticiar informações, o interior
do Estúdio 4 se torna uma arena de discursos dos manifestantes pela retomada do
poder, prisões de aliados do regime e decretos elaborados para a reestruturação
do país” (YOUNG, 2004, p. 246)

Percebe-se o cuidado que os invasores têm ao se posicionar e proclamar suas falas em frente
à câmera – o homem ao lado de Dinescu lhe entrega uma livro e gesticula para que ele o segure
durante o discurso televisionado. O homem ainda diz, antes de a transmissão “entrar no ar”: “Mostre
que está trabalhando”. Ao finalizar seu discurso, Dinescu grita: “A televisão está conosco,
vencemos!” e a transmissão termina, enquanto os manifestantes levantam as mãos e comemoram a
invasão do estúdio 4.

Figura 4 – Frame em que uma família romena assiste à notícia da execução de Ceauçescu e sua
mulher
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Fonte: Documentário Videogramas de uma revolução (Alemanha, 16 mm, 147 min, 1992)

As últimas sequências de Videogramas de uma revolução mostram uma família que assiste
ao apresentador do noticiário da TV oficial enquanto ele informa sobre o a condenação à pena de
morte e execução de Ceauçescu e sua mulher, em 25 de dezembro de 1989. Quando surgem as
imagens dos dois cadáveres fuzilados, quatro dias após o último discurso do ditador, o grupo de
pessoas aplaude, no que parece ser o desfecho de uma novela televisiva. Um deles diz: “Acabou.
Desliga.”
O apresentador diz: “Caros telespectadores, o nosso programa termina aqui. A próxima
transmissão será realizada amanhã, às 11 horas.” A ironia construída pela montagem do filme é
evidente. As pessoas que se juntaram para protestar nas ruas pela queda de Ceauçescu e pelo fim do
regime socialista na Romênia se concentraram em suas casas para assistir aos últimos momentos de
Ceauçescu e sua esposa, como se aquela fosse apenas mais uma notícia da programação diária da TV
romena.
Uma sequência anterior ao trecho analisado mostra várias pessoas em uma sala do estúdio 4
da TV romena, também em torno de um pequena tv – algumas delas portam câmeras que filmam a
própria tv, para registrarem o anúncio da morte do casal Ceauçescu. Nessa sequência, a voz over na
narração do filme diz:

Neste dia, as câmeras estão agrupadas numa sala do estúdio. Estão viradas para o
televisor, na expectativa de receberem uma informação importante. Pela mesma
razão, as ruas estão vazias. Estão todos assistindo, à espera das imagens de uma
única câmera. Que ainda tenha acesso ao que está acontecendo. Câmera e
acontecimento. Desde sua invenção, o filme parece ter, como principal objetivo,
tornar visível a história. Conseguiu mostrar o passado e pôr o presente em cena.
Vimos Napoleão a cavalo e Lênin no trem. Foi possível inventar o filme porque
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havia história para contar. Sem que se percebesse, em dado momento a página foi
virada. Ao ver o filme, pensamos: se o filme é possível, então a história também é.

É provável que a voz over esteja se referindo aos filmes Napoléon(de Abel Gance, 1927) e Il
treno di Lenin (de Damiano Damiani, 1988) para dizer que não são apenas os registros documentais
que constroem memória e História concreta. Deste modo, as imagens técnicas de fotografias, filmes
ficcionais ou imagens amadoras também representam suportes materiais do tempo e, em outra
medida, também têm a capacidade de “construir” outros tempos.

4 CONCLUSÃO
Diante da reflexão proposta pelo trabalho, entendemos que as sequências de imagens
articuladas pela montagem de Videogramas de uma revolução possuem caráter pós-histórico,
conforme a teoria discutida por VilémFlusser a respeito das imagens produzidas por aparelhos
tecnológicos. Isso porque, ao serem criadas por aparelhos técnicos, como câmeras filmadoras, as
imagens não representam mais os fatos do mundo histórico – as imagens codificadas por aparatos
técnicos retratam situações que passam a ocorrer em função das imagens, criando a própria História.
O filme em análise trata, implicitamente, de questões como a representação televisiva de
acontecimentos políticos e sociais e a complexa relação entre atores políticos e espectadores de
imagens técnicas no momento de sua gênese. Para Baudrillard (BAUDRILLARD apud YOUNG, 2004), a
revolução romena de 1989 não passou de uma falsa revolução televisiva, pois tudo o que ocorreu
teve o único fim de ser registrado pelas câmeras – os acontecimentos políticos reproduzidos pela
televisão no fim de dezembro daquele ano se tornaram espécies de encenações desejosas da
legitimação pelas lentes desses aparatos técnicos. Paradoxalmente, só sabemos da existência de
manifestações no filme por conta das várias filmagens coletadas por Farocki e Ujica que retratam
diferentes perspectivas dos dias que resultaram na queda e morte do ditador romeno Ceauçescu e
de sua mulher.
De qualquer modo, as filmagens são “pontos de vista”, como nos indica Flusser, ou uma
“reminiscência” do passado, expressão do autor alemão Walter Benjamin (1985) a respeito do ato da
reconstituição de fatos históricos, que juntas tomam o caráter indicial dos eventos da História, mas
são incapazes de reproduzir sua totalidade. É disso que trata Flusser quando fala na natureza póshistórica das imagens técnicas - elas não são objetivas e sintomáticas, apesar de sua aparente
fidedignidade aos eventos reais, ocorridos no mundo exterior da experiência concreta. Para
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Flusser(2014), as imagens técnicas se diferem das tradicionais porque criam História. Por sua vez, as
imagens tradicionais não estão sobre a História, mas sob ela. “Agora, suga-se da História uma fase
um processo, que é transformado em uma cena (FLUSSER, 2014, p. 214)
O pensamento de Genaro (2015, p. 24) coaduna com a noção flusseriana das imagens póshistóricas quando ele diz que “a imagem técnica, surgida a partir de diferentes tipos de máquinas
fotográficas e cinematográficas, compõe-se como materialidade e memória, sendo capaz de criar
acontecimento: capaz de produzir e se confundir com a História.” Além disso, com o advento da
fotografia e, posteriormente, do cinema, as imagens técnicas alcançam, conforme Flusser (2014, p.
217), “um tipo de duração que é a-histórica, pós-histórica e que lembra a eternidade.” Isso porque o
avanço tecnológico de tais aparatos oferece a possibilidade de “brincarmos” com o tempo histórico,
ao gravar e editar imagens como representações de situações do passado.
Deste modo, cumpre-nos indagar sobre os acontecimentos retratados pelas câmeras em
dezembro de 1989, em Bucareste. Elas representam eventos políticos e sociais que mudaram o curso
da história romena ou são imagens criadoras de História, “provocadas” pelo poder atestador dos
aparelhos técnicos? Ao vermos as imagens obliteradoras da TV oficial romena, as imagens amadoras
feitas pelo povo e, posteriormente, os manifestantes gritando nas ruas: “A verdade, a verdade!” –
rapidamente, somos tentados a refletir sobre o que estamos vendo e o sobre o que vivemos desde o
advento das imagens técnicas, produzidas pela fotografia, pelas câmeras do cinema e da TV e de
outros aparatos tecnológicos. No labirinto de imagens técnicas que se apresentam entre a
transparência e a opacidade, podemos pensar que a verdade torna-se algo ainda mais complexo, nos
dizeres de Flusser, se considerarmos nossa fase pós-histórica.
Diante da complexidade da temática abordada e dos questionamentos lançados, o artigo em
questão tem por intuito suscitar o interesse dos leitores a fim de ensejar novas pesquisas, seja no
âmbito acadêmico ou fora dele, no que tange à questão da produção e circulação das imagens
técnicas na contemporaneidade; à obra de VilémFlusser, em especial, aos seus livros dedicados à
teorização sobre a natureza e ontologia das imagens produzidas por aparatos tecnológicos; aos
filmes documentários de HarunFarocki e Andrei Ujica, por conta do interesse em suas obras, de
temáticas que versam sobre a produção e recepção de imagens de regimes de controle e de
visibilidades no contexto de práticas capitalistas do século XX.

O(s) autor(es) é(são) responsável(is) pela fidedignidade dos dados apresentados.
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THE REVOLUTION WILL BE TELEVISED: A FILM ANALYSIS OF POST-HISTORICAL IMAGES UNDER
THE VIEW OF VILÉM FLUSSER

ABSTRACT

The proposed article has as its theme the "post-historical" nature of the images portrayed by the
documentary Videograms of a Revolution (Germany, 16 mm, 147 min, 1992), by Harun Farocki and
Andrei Ujica. The work aims to investigate the "post-historic" character of the archive images used in
the film in question and the ideas developed by the Czech philosopher VilémFlusser (2011) and
(2014) regarding the concept of "post-history" and "techno-images". The text aims to propose a
reflection on human communication mediated by technological devices and on the complex
relationship between human beings and technical images (produced by devices such as cameras and
camcorders). Besides, the research aims to contribute to the debate on the issues raised by the film
by Farocki and Ujica, specifically, concerning the television representation of factual events of the
historical world, the relationship between human beings mediated by images and the function of
images recorded by technological devices. To the same extent, the article also aims to contribute to
the thinking about the filmography of German naturalized director Harun Farocki. To this end, the
methodological path traced in the work will consist of the analysis of bibliographic and documentary
material (both with regard to the information on the documentary film chosen, as well as the context
of the events portrayed by the film narrative - the political events that occurred in Romania at the
end of 1989 - and the theoretical framework adopted to support the questioning motivated by
research). The work will also adopt the procedure of film analysis, based on excerpts from the
examined film that dialogue with Flusserian theories about the nature of "post-historical" images and
"techno-images". With the discussion brought by the work, it is understood, finally, that the images
articulated by the montage of the observed film have post-historic content because they deal with
events in the concrete world stimulated by the "eternizing" and legitimizing record of technical
devices, such as cameras. Thus, the situations captured by the cameras, especially to the narrative of
the documentary under examination, become self-referential, because they no longer represent
History - as a linear order of factual events in the concrete world - but build history - as diverse spacetimes that mix with the historical facts.
Keywords: images; Post-History; technical images; documentary film; Videograms of a revolution.
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BOLSONARO E OS MILITARES: O VÍNCULO PELA ÓTICA DAS CHARGES NA FOLHA

William de Araújo Correia218
Luiz Antônio Signates Freitas219
RESUMO
Herdeiro da tradição militarista, o presidente Jair Bolsonaro evoca sua relação com os quartéis como
símbolo de autoridade e disciplina para governar. Seu comportamento, porém, frequentemente faz
alusão ao período em que o país esteve sob uma sangrenta ditadura, o que desperta paixões em
diversos setores da sociedade, inclusive dentro das próprias Forças Armadas. Com isso, este trabalho
visa interpretar a retratação do vínculo entre Bolsonaro e os militares sob o recorte das charges
publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo. Para tal, foi empreendida a análise semiótica de Barthes. Os
resultados dão conta de uma percepção conflituosa e desgastada em relação àquela que Bolsonaro
tenta difundir. A harmonia do elo é precarizada porque o presidente traduz distorções para a
imagem dos militares com suas declarações polêmicas e comportamento extravagante.
Palavras-chave: charges; bolsonaro; exército; militarismo; jornalismo.
1 INTRODUÇÃO

A associação entre o presidente Jair Bolsonaro e as Forças Armadas é um fato
notoriamente utilizado como recurso aos bons predicados de que, metaforicamente, o país
precisa. No contexto de instabilidade política e econômica ao qual o Brasil está submetido, o
apelo ao saudosismo autoritarista consiste em um risco constante. Contudo, parecem existir
algumas contradições inerentes ao discurso alardeado por Bolsonaro, gerando
incongruências com a coerência pretendida pelos militares. Uma coerência pautada em
patriotismo, disciplina, ordem e autoridade, dentre outros valores.
A potência desse conflito simbólico constitui força suficiente para instigar o
interesse jornalístico: dedicado a cobrir tal fenômeno, os periódicos abrem uma corrida
editorial para reportar o tema com vistas à alimentação do debate em torno da situação.
Afinal, como explicar que, passadas mais de três décadas de redemocratização, um portavoz do militarismo seja eleito representante máximo do país? Trata-se de um assunto que
suscita curiosidade pública.
Dentre as múltiplas formas possíveis encontradas para reportar esse importante
218
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debate, estão as charges – mas também tirinhas e cartuns. Dotadas de linguagem que
mescla a plasticidade subjetiva dos traços com infinidade semântica do texto, elas se
articulam ao construto factual jornalístico para ressignificar a realidade de maneira cômica,
trespassando reflexões sob um duto de memórias que se interligam diretamente ao
cotidiano das pessoas.
É por isso que esse trabalho estabelece diálogo franco entre Bolsonaro e os
militares a partir da representação pelo discurso chargístico, sobretudo no jornal Folha de S.
Paulo, em que essa modalidade de quadrinhos ganha destaque ao figurar no rol de
conteúdos opinativos vocalizados pelo veículo. O estudo aqui em voga possui três objetivos
nítidos: 1) encarar as charges enquanto componentes de materialidade jornalística bastante
apropriada para a apreensão sociocultural dos agentes que têm voz na mídia; 2) reforçar a
importância de estudos que possam tangenciar a intersecção de texto e imagem para
acessar o memorial de sentidos de uma determinada sociedade; e 3) contribuir para o
robustecimento dos estudos sobre a representação de Bolsonaro na imprensa.

2 A RELAÇÃO ENTRE QUADRINHOS E JORNAIS
Os quadrinhos, em sua forma mais aproximada como hoje são conhecidos, nasceram
a partir de uma guerra comercial por audiência entre dois titãs do jornalismo moderno:
Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst. Segundo Spiegelman (2004), a disputa por
tiragens fez com que Pulitzer, primeiramente, incorporasse as tiras de jornal como forma de
“edificar os leitores do New York World, muitos deles imigrantes incultos, com reproduções
coloridas das grandes obras-primas da arte mundial” (p. 11). Para isso, o empresário
desenvolveu até mesmo um prelo em cor para o jornal, tecnologia pioneira à época, no
intuito de imprimir material mais fidedigno ao seu propósito, o que não terminou como ele
esperava em decorrência do resultado de pouca qualidade.
A solução, porém, se mostrou satisfatória para desenhos de contorno definido e
cores planas. Dessa forma, no ano de 1893 nasceu o suplemento dominical em quadrinhos
para jornais – material ancestral mais antigo e próximo da charge jornalística, HQs e demais
quadrinhos como um todo. A primeira história serializada a ser publicada no New York World
foi Hogan’sAlley, assinada por Richard FeltonOutcault, que tratava de forma icônica e tantas
vezes preconceituosa da realidade cruel e nada glamourosa dos habitantes que vagavam
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pelas ruas de Manhattan. Um dos personagens de Hogan’sAlley era um menino com orelhas
de abano e um enorme traje amarelo, que também servia de espaço para a verbalização das
falas – o “balão”. Ele rapidamente se tornou conhecido como Yellow Kid e sua reputação na
era da imprensa sensacionalista ajudou a cunhar o termo “Jornalismo Amarelo”
(SPIEGELMAN, 2004).
O casamento entre produção gráfica e editorialização jornalística gestou grandes
mudanças culturais que perduraram de forma bem-sucedida por todo o século XX,
permanecendo firmes até hoje. Foi a partir da união, por exemplo, que surgiram e
popularizaram-se as histórias em quadrinhos (HQs) e narrativas gráficas bem presentes na
cultura pop. Também atribui-se ao seu sucesso o fato de jornais de todo o mundo
começarem a adotar a prática de distribuir almanaques e suplementos pontuais anexos aos
periódicos, além de tornarem as tiras, charges e cartuns uma tradição tão importante
quanto a veiculação das próprias notícias e reportagens factuais.

2.1 A utilização das charges como estratégia nos impressos
Enquadrados sob lógica estrutural hegemônica e pautada na similitude, os jornais
modernos nos quais a informação noticiosa é predominante sempre lançaram mão da
objetividade e do tecnicismo para exercer o privilégio da credibilidade dos veículos
responsáveis por transpor, na medida do possível, a realidade para as páginas impressas. Se
por um lado o direito ao espaço de destaque ocupado no imaginário popular favoreceu o
negócio jornalístico enquanto empreendimento de alguma rentabilidade financeira e com
reserva de mercado suficientemente disponível para sua própria manutenção, por outro, a
padronização do trabalho e o nivelamento das atividades desempenhadas passou a resultar
em periódicos essencialmente pouco distintos entre si, gerando um impasse na disputa
concorrencial.
A estratégia utilizada para o desenlace desse conflito editorial foi a revalorização do
colunismo opinativo, a partir de tradição recuperada da gênese dos jornais, em detrimento
da imparcialidade, isenção e outros valores supostamente pré-determinados na definição
das pautas escolhidas para reportagem (MARINGONI, 1996). Nesse sentido, a perspectiva de
reflexão proporcionada pelos jornais acaba sobressaindo à sua função informativa,
entendida como mera obrigação a qual os periódicos sequer podem considerar-se
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jornalísticos caso não consigam superar.
Maringoni (1996) recorda que a subjetividade é parte fundamental das escolhas
tecidas em termos de produção dos jornais ao incorrer em situações que exigem
interferência do intelecto humano, como a organização hierárquica das manchetes ou
definição de títulos de reportagens. Não é necessariamente deste filtro de influências
alardeado como metodicamente esvaziado de sentidos, porém, que emerge o ativo
potencial para captação de audiência, publicidade e repercussão pública, mas do material
opinativo, gerado justamente para ser recheado de carga simbólica e demarcar posição
territorial no emaranhado de discussões socialmente relevantes e politicamente
referenciadas.
No arsenal de conteúdos com vistas à diferenciação em relação à concorrência, talvez
aquele que mais se destaque seja a charge – principalmente política. Dotada da combinação
entre elementos visuais e recursos linguísticos, a charge constitui importante força para o
repertório opinativo a ponto de ocupar as páginas de editorial, constituindo “*…+ uma
espécie de ‘editorial gráfico’, como dizia o Fortuna, um dos grandes profissionais que da área
que este país já teve” (MARINGONI, 1996, p. 86). Para outros autores, como Barbosa (2003),
contudo, a charge não necessariamente materializa as posições emanadas pela linha
editorial dos jornais, mas seria justamente um artifício refratário a ela, possibilitando
justificar a anunciada pluralidade jornalística com vistas a agradar o maior número possível
de leitores.
Como material que instiga o exercício subjetivo alicerçado na factualidade, a charge
possuiria potencial superior ao dos artigos opinativos, pois somente é apreendida pelo
público a partir de sua articulação em perspectiva com os demais conteúdos jornalísticos e
devido à tradução particular e pessoal da realidade narrada. A essa característica da charge,
Romualdo (2000, apud BARBOSA, 2003) denomina intertextualidade, processo que o autor
atribuir ser a principal etapa de composição do gênero.

2.3 O debate sobre o discurso chargístico
Às vezes comparado com artigos opinativos, a charge diverge razoavelmente deste
tipo de conteúdo em função de possuir direcionamento assumido e direto (MARINGONI,
1996). Ou seja, ela carece de instrumentos retóricos ou fundamentos estilísticos para
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amenizar sua crítica ou suavizar os apontamentos que sugere, o que já é possível, pela
linguagem, nos textos redigidos por articulistas. Dessa forma, segundo Maringoni (1996), a
charge ou é contra ou é a favor em seu posicionamento. Para o autor, a abstenção não é
uma alternativa porque pode representar a desincorporação do próprio gênero.
Para Romualdo (2000 apud BARBOSA, 2003), no entanto, a retratação de visão de
mundo uníssona é distante da proposta essencial da charge, cuja principal característica
seria, inclusive, a polifonia. Dessa maneira, o produto chargístico envidaria contemplar a
ambivalência e pluralidade de vozes presentes no debate em que está inserido, sem assumir
explicitamente posicionamento com o objetivo de influenciar a audiência. Sob essa ótica, a
apreensão dos sentidos é protagonizada pelo público leitor, e o chargista é responsável pela
mediação dos múltiplos discursos em voga a partir de linguagem alternativa:

Ao apresentar um discurso que não reduz o sentido a uma única visão, elas
[as charges] acabam por fazer com que o leitor veja as possíveis
interpretações para determinado fato e tire suas próprias conclusões. Se os
textos opinativos que encontramos nos jornais já são importantes por nos
apresentarem, muitas vezes, uma visão diferente da linha editorial do
jornal, as charges talvez sejam mais ainda, pois elas irão concentrar num
único discurso diferentes vozes que estarão em tensão, deixando para o
leitor a escolha, ou não, de uma delas. (BARBOSA, 2003, p. 77).

Para produzir efeitos, a charge vale-se de artifícios visuais e imagéticos, lançando
mão do texto verbal. Maggioni (2011) explica que essa mensagem costuma seguir o
ordenamento sintático para configurar sentidos. Porém, é na externalidade do contexto
material tecido pela mensagem e pelos elementos plásticos que as discursividades
consolidam-se, apoiadas fortemente na semântica. Os discursos são reorientados “*…+ até
que levem a charge a produzir a comicidade, que se dá, na imprevisibilidade com que tais
discursos são elencados e no traço caricato representado plasticamente” (MAGGIONI, 2011,
p. 119). É por isso que o chargista até pode imprimir originalidade no desenvolvimento de
um novo personagem ou no esboço de desenhos peculiares. Todavia, ele jamais poderá
apropriar-se do processo de hermenêutica que leva o leitor a conferir específica
interpretação sobre a sua produção.

3 PERCURSO METODOLÓGICO: A ANÁLISE SEMIÓTICA DE BARTHES
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No texto A retórica da imagem, Barthes (1990a) introduz a decomposição de imagens
e fotografias em estruturas distintas. Tais estruturas dizem respeito a como as fotografias e
imagens podem ser apreendidas separadamente em torno de aspectos característicos, mas
elas também oferecem suporte para a compreensão do fenômeno de atribuição de sentidos.
A importância desse trabalho é balizada por outro trabalho de Barthes – A mensagem
fotográfica – na qual o teórico francês discorre a respeito das possibilidades não verbais de
comunicação enquanto ferramentas de intermediação da cultura. Nessas obras, ele
apresenta um panorama razoável pelo qual torna-se possível classificar as imagens de
imprensa e da publicidade, o que permite tecer caminhos metodológicos para a análise
deste tipo de material, objetivo ao qual este trabalho se propôs.
Para chegar aos níveis de decomposição, o autor lança mão de um anúncio
publicitário de massas da marca Panzini, considerado exemplar por abarcar todos os
elementos conjugados de tipo relevante (BARTHES, 1990a). É precisamente pelo construto
do anúncio, e não somente por sua iconografia visual, que extrai-se o complexo de camadas
nas quais são assentados os sentidos da mensagem. Neste caso, os sentidos da mensagem
fotográfica. Barthes aponta, inicialmente, para a instância denotativa. Nela, importa a
descrição objetiva dos elementos visuais presentes na composição, significando determinar
os itens por sua representação convencional ou a partir dos nomes pelos quais são
popularmente conhecidos. A atividade tensiona a assunção cultural das coisas, pois assumir
a literalidade dos elementos prescinde de recurso ao imaginário fixo e inculcado sobre eles.
A tendência à denotação na fotografia é particularmente poderosa porque o registro
real cria a ilusão de esgotar-se completamente em si mesmo. Para Barthes (1990b): o “*…+
sentimento de "denotação" ou, se preferir, de plenitude analógica é tão forte que a
descrição de uma fotografia é literalmente impossível; porque descrever consiste
exatamente em juntar à mensagem denotada um relê ou uma mensagem segunda” (p. 2).
O segundo nível de atribuição da imagem advém da instância conotativa, responsável
por associar um segundo sentido, além daquele já tecido pela denotação, à imagem. O
processo de conotação é o que codifica o análogo fotográfico, impondo interpretações
válidas por meio de elaboração da própria produção da fotografia, lançando mão de
escolhas que variam do enquadramento ao tratamento técnico dispensado ao material
(BARTHES, 1990b). Na verdade, muito embora a composição possua viés estético, é dado
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que a neutralidade artística da representação é tão nula quanto sua neutralidade simbólica.
Dessa forma, a conotação consiste em um sistema, segundo Barthes (1990a), “cujos signos
são extraídos de um código cultural” (p. 38).

A

tentativa

de

traduzir a conotação de uma imagem é uma missão complexa porque que o léxico dos
objetos e de sua composição articulada pode evocar um sem-número de significados. A
pluralidade de leituras que se faz da mensagem fotográfica, porém, não é disfuncional ou
desordenada, já que o saber investido na tradução de uma determinada imagem é relativo,
podendo coexistir paralelamente a saberes alternativos sem que para isso um anule os
efeitos simbólicos dos outros. O desafio particular da conotação é preservar a “língua” da
imagem, a partir de uma arquitetura compartilhada e lógica dos signos, ao passo que a gama
variável de interpretações não se desmorone quando colocada em perspectiva face às suas
possibilidades.

Por

último,

para

além das instâncias denotativa e conotativa, a instância linguística ou de mensagem verbal é
a camada que, provavelmente, distingue o código de fotografias, charges e cartuns das
demais imagens. Barthes (1990a) diz que a mensagem linguística possui basicamente duas
funções: a de fixação e de relais. O relais ou revezamento expressa relação de
complementaridade em que texto e imagem se articulam a partir dos significados contidos
isoladamente para fins de progresso na atribuição de sentido à mensagem. A função de
relais é aquela que predomina nas charges e cartuns, embora isso não seja uma regra.

Já a fixação é basicamente o motivo da existência de mensagem verbal nas
fotografias jornalísticas e de publicidade, pois restringe as significações embutidas na
composição e ancora os valores considerados importantes para a representação sensorial da
imagem. Mais do que isso, ela contém a cadeia flutuante dos significados em um processo
que visa alinhar a denotação, através da descrição, e se contrapor diretamente à conotação
– bastando para isso que a mensagem linguística exista, constituindo espécie de barreira a
qual a subjetivação não deve ultrapassar.
O ponto de encontro da mensagem denotativa, conotativa e linguística é o sentido
mítico e unificador, o qual pode ser desvelado com a conjugação das diferentes instâncias
para buscar uma interpretação que interseccione todos os seus aspectos. Para a análise
semiótica empreendida neste trabalho, foram utilizados os atalhos sugeridos por Barthes.
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Eles oferecem importante base na área de comunicação para o estudo de fotografias
jornalísticas e publicitárias, além de charges e cartuns. Os níveis em que as imagens
puderam ser compreendidas são:


Mensagem Linguística: se refere ao artifício textual inserido na ou junto à imagem, o que ajuda
na construção de seu sentido;



Mensagem Denotativa: descrição objetiva e precisa de todos os elementos que compõem a
imagem;



Mensagem Conotativa: significações que podem ser atribuídas à imagem, dado o contexto
político, social e cultural;



Sentido Mítico/Unificador: União e articulação de todos os tipos de mensagem anteriores para a
formação de um sentido cognitivo predominante sobre a imagem.

4 RESULTADOS
A análise semiótica, com base no método conhecido de Roland Barthes, foi aplicada
para desobstruir os sentidos implicados nas charges publicadas pela Folha de S. Paulo
durante sete meses de governo. A seleção abrangeu o período composto pelos meses de
janeiro a julho. Para compactar a quantidade de material analisado e restringir as
interpretações em torno de um mesmo objeto, alguns cuidados metodológicos foram
adotados. O primeiro deles consistiu em cuidar de coleta de charges presentes única e
exclusivamente na seção Opinião do jornal, onde também são veiculados editoriais e artigos
opinativos. Dessa maneira, charges, tirinhas e quadrinhos publicados em outros cadernos do
jornal foram desconsiderados.
Outro ajuste com vistas à facilitação dos trabalhos foi a seleção de charges cuja
composição referenciasse diretamente a relação entre Bolsonaro e os militares. Embora o
complexo de significados envolvendo o governo federal ultrapasse o entorno de seu
principal representante, que é o próprio presidente, este trabalho se destinou a buscar as
significações imbuídas a partir das representações pela articulação do presidente com as
Forças Armadas ou o militarismo – unidade de análise escolhida. Ao fim do recorte,
sobraram sete charges de quatro autores diferentes – Laerte, Jaguar, Hubert e João
Montanaro – para efeitos de desconstrução semiótica.
Figura 1: Laerte, 08 de janeiro de 2019, Opinião
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Fonte: Folha de S. Paulo

No dia 08 de janeiro de 2019, foi publicada, na seção de Opinião da Folha, uma
charge (Figura 1) assinada pelo cartunista Laerte. Na imagem, uma lata com faixas em verde
e amarelo surge caída e sem tampa, como se tivesse sido derrubada. Dela caem diversos
soldadinhos de brinquedo amontoados, muitos deles ainda permanecendo dentro da lata.
Outros aparecem em posição, incluindo um boneco que emula o presidente Jair Bolsonaro
vestindo a faixa presidencial e fazendo sinal de arma com as mãos. A tampa da lata está ao
lado, próximo dos demais elementos. Ainda na lata, há um selo com design antigo que diz
“Programa de Governo” grafado em caixa alta.
As alegorias presentes na charge evocam, primeiramente, delimitado contexto que
precisa ser referenciado: a presença de militares no governo federal. Tal interpretação
emerge tanto pela composição imagética quanto pela expressão do texto presente na
embalagem da lata de onde os militares são derramados. Após averiguação à cobertura feita
pela Folha sobre o governo Bolsonaro, encontrou-se notícias e reportagens que serviram de
mote para a charge. As informações e análises davam conta do número de membros das
Forças Armadas presentes no primeiro escalão do governo Bolsonaro, contabilizando ao
menos seis ministros de formação militar, além do vice-presidente, que é general.
Dada essa introdução, a interpretação da charge por via do sentido mítico e
unificador parece apontar para a crítica sobre o papel dos militares no governo e a forma
com que eles foram incorporados na gestão do país. A lata verde e amarelo com embalagem
retrô, possuindo a inscrição “Programa de Governo”, é conotada no rastro do patriotismo e
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nacionalismo presentes como bandeira fundamental do novo governo que, embora se
apresente inovador, lança mão de valores antigos e resgatados do período em que o Brasil
esteve submetido à ditadura civil-militar. A lata caída e destampada sugere desorganização e
falta de zelo no uso de slogans batidos e no artífice do recurso aos militares para disciplinar a
administração pública em nível federal.
O fato de soldadinhos de brinquedo serem derramados do recipiente da charge alude
à elevação dos militares enquanto personagens do único plano, estratégia ou projeto do
novo governo para o país. Os militares amontados no fundo da lata parecem constituir
reserva a qual pode ser acionada a qualquer instante para ajudar na consolidação dos planos
de Bolsonaro. Os soldadinhos que rodeiam o boneco do presidente da República fazem
referência aos ministros de origem militar, que loteiam a linha de frente na artilharia de
Bolsonaro para atacar os objetivos pelos quais foram chamados ao governo.

Figura 2: João Montanaro, 18 de fevereiro de 2019, Opinião

Fonte: Folha de S. Paulo

No dia 18 de fevereiro de 2019, foi veiculada charge (Figura 2) assinada por João
Montanaro na seção Opinião da Folha. No desenho do autor, é possível ver alguém que
veste um traje militar com enquadramento que foca no canto esquerdo do peito, região em
que são exibidas diversas medalhas de honra e, em destaque, um bottom com a mensagem
“ELE NÃO”. No mais, é possível ver algumas estrelas, parte de uma camisa social branca e o
verde tomando conta da arte.
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A representação dos elementos que compõem a charge parece vir na esteira da
situação de insatisfação de parte do núcleo militar do governo com as ações consideradas
equivocadas do presidente, principalmente em função do pouco tempo que Bolsonaro tinha
então à frente do cargo. As declarações polêmicas, o recuo em decisões públicas e a
manutenção de aliados com potencial explosivo são alguns dos fatores contextualizados em
paralelo à crítica oferecida pela charge.
No rastro da conotação a partir da composição tangenciada pelo autor da charge,
percebe-se um forte simbolismo militarista com a hegemonia do verde-oliva, símbolo das
forças armadas, e a presença exacerbada de estrelas e medalhas de honra típicas do
cerimonial das Forças Armadas. Nota-se, ainda, que o traje militar em evidência busca
conexão, por intermédio do imaginário, às figuras de alta patente do Exército brasileiro –
representado no verde e amarelo presentes no traje. O fecho do paletó no branco da camisa
social e sobreposto à gravata de cor preta indica discrição. O branco sendo sufocado pelas
demais cores também pode representar o estrangulamento da tranquilidade e da paz que
antes poderia predominar.
O aspecto que mais chama a atenção, porém, é o volume de medalhas de honra e
comendas anexadas ao peito. Elas representam vitórias, conquistas, glórias e méritos por
grandes feito, incluindo aí, porventura, a eleição de um presidente da República de
formação militar e declaradamente identificado com os valores militares. O destaque do
bottom com a mensagem “ELE NÃO”, que se tornou símbolo do movimento anti-Bolsonaro
durante as eleições presidenciais de 2018, porém, apresenta interessante contraponto à
toda alegoria pró-governo das Forças Armadas, simbolizando frustração com relação ao
próprio desempenho do Presidente da República.
Ao fim, a interpretação restante é de que a ala militar, antes apoiadora fiel e
incondicional do governo, começa a desacreditar do repertório de Bolsonaro, mas não só
isso: dá indícios de que pode constituir foco de resistência à gestão do presidente a
depender do grau de contrariedade que suas ações possam representar frente às demandas
e ideário das Forças Armadas.

Figura 3: Jaguar, 22 de fevereiro, Opinião
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Fonte: Folha de S. Paulo

No dia 22 de fevereiro foi publicada charge (Figura 3) assinada por Jaguar na seção
Opinião da Folha. O desenho traz uma introdução textual, um militar vestido em traje a rigor
de braços abertos e com diversas medalhas de honra junto ao peito. No canto inferior
direito da charge, há dois personagens com o rosto junto a um jornal e frases de
acompanhamento.

O contexto da charge abarca situação noticiada no jornal

anteriormente. A Folha havia publicado reportagem sobre a insatisfação dos militares com a
interferência dos filhos do presidente em questões cruciais e com o racha entre Congresso e
governo devido à falta de articulação política.
A mensagem linguística, nesse sentido, é bem clara ao referenciar a abordagem
escolhida: “Clima de guerra entre governo e base aliada preocupa militares”. O recurso ao
termo “guerra” constitui ajuste de tipo retórico para fazer brincadeira com a
responsabilidade das Forças Armadas.
O indivíduo em traje do Exército e de braços abertos parece representar a ala militar
em desespero, com os olhos esbugalhados simbolizando grande surpresa pelo
encaminhamento que as coisas tomaram. Ao perguntar “E nós? Vamos fazer o quê? Amor?”,
o militar traduz a ligação estreita do Exército com Bolsonaro. A indagação também soa tom
de indignação pelo fato de a “guerra”, cujo monopólio geralmente pertence às Forças
Armadas, estar com foco mais intenso no campo político da disputa entre Congresso e
governo.
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Figura 4: João Montanaro, 07 de março de 2019, Opinião

Fonte: Folha de S. Paulo

No dia 07 de março de 2019 foi publicada charge (Figura 4) assinada por João
Montanaro na seção Opinião da Folha. Desta vez, é possível ver dois militares em traje
militar. Eles estão à distância de um biombo transparente com bordas aparentemente
metálicas, cercado por arame farpado e pequenas barricadas, além de estar trancado com
um cadeado. Em sua parte superior, há dois livros. Dentro do biombo uma figura de traços
joviais, que lembra Bolsonaro, está sentada em posição quase fetal e segura um aparelho
celular nas mãos.
O período de publicação da charge traz contexto de polêmica envolvendo a atuação
do presidente nas redes sociais, principalmente em atividade no Twitter, com declarações
polêmicas e compartilhamento de fake news. Mais especificamente, nos dias 05 e 06 de
março, Bolsonaro difundiu vídeo obsceno no Twitter e compartilhou mensagem
perguntando o que era “goldenshower” – prática de fetiche sexual.
A charge tece, inicialmente, situação de distanciamento entre os militares e
Bolsonaro, definida pela própria composição e posicionamento dos elementos. O fato de
ambos estarem em pontos distintos da imagem é uma evidência disso. A fala de um dos
militares, porém, desvela novos sentidos quando ele indaga “Ok, quem esqueceu o celular lá
dentro?!”. O questionamento indica que os militares se veem como responsáveis pela tutela
do governo, e mais do que isso, como tutores do presidente Bolsonaro.
A frase sugere, ainda, dado o contexto estabelecido, que o Exército blinda e isola
Bolsonaro numa tentativa de proteger o governo da imaturidade e infantilidade do
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presidente, e não, necessariamente, como se imagina, para preservar a imagem e reputação
pessoal do capitão. A presença de aparato para impedir que Bolsonaro tenha acesso ao
mundo exterior – ou que o mundo exterior possa acessá-lo – traduz a preocupação dos
militares com a personalidade do presidente da República.
Outro indício sugestivo é a presença de livros sobre o biombo em que Bolsonaro está
aprisionado. Eles parecem simbolizar a educação e o ensino enquanto instrumentos
poderosos para a contenção dos valores obscuros e tóxicos representados pela figura do
presidente. Por último, e não menos importante, cabe anotar a semelhança – intencional ou
não – do cadeado que trancafia Bolsonaro ao formato de alfinetes utilizados em fraldas,
aludindo novamente à precocidade do presidente – o que é corroborado por sua posição
quase fetal na imagem.

Figura 5: Hubert, 13 de março, Opinião

Fonte: Folha de S. Paulo

No dia 13 de março de 2019 foi publicada a charge (Figura 5) assinada por Hubert na
seção Opinião da Folha. No material desenvolvido pelo autor vemos alegorias que
representam, da esquerda para a direita, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão,
609

vestido com farda militar camuflada em tons de verde; o presidente da República Jair
Bolsonaro com terno azul, camisa esverdeada e gravata verde escuro, segurando um
aparelho celular; e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno
vestido em traje do Exército.
O contexto da charge depreende-se de situação ocorrida durante o carnaval,
no começo de março de 2019, quando o presidente da República Jair Bolsonaro, bastante
ativo nas redes sociais, compartilhou no Twitter um vídeo obsceno no intuito de atacar a
suposta falta de pudor dos foliões e despertar indignação sobre como o feriado teria se
tornado vulgar. Sua atitude, contudo, gerou uma enorme polêmica, com Bolsonaro sendo
acusado de imaturo e irresponsável por denegrir a reputação da principal festa cultural do
país e difundir material impróprio nas redes.
A charge traz, de forma implícita, uma crítica direcionada ao comportamento de
Bolsonaro. A companhia de Mourão e do ministro Augusto Heleno fardados traçam uma
barreira a partir da incorporação dos valores militares aos quais Bolsonaro parece não se
adequar ou não respeitar. O balão com fala de Mourão diz “Olha lá o que você está
tuitando”, o que parece ser nítida repreensão e alerta de cautela sobre o que o presidente
da República está fazendo no momento.
Também é possível interpretar a interpelação no sentido provocativo, já que o vicepresidente está com um sorriso debochado estampado no rosto. Ainda há margem para
entender a cena pela ótica do interesse que Mourão teria no prejuízo à imagem Bolsonaro,
pois ele seria o principal beneficiado em eventual impeachment do presidente. Os traços
que realçam suas orelhas pontudas, demonizando-o esteticamente, reforçam tal impressão.

Bolsonaro, por sua vez, retruca que “Não precisa generalizar, tá ok?”, demonstrando
expressão de constrangimento ao passo que manuseia um aparelho de celular. A ferramenta
sinaliza a intimidade do presidente com as redes sociais e a comunicação, o que não parece
agradar o ministro Augusto Heleno, do GSI. Desalentado, ele olha para Bolsonaro com olhar
de pesar e desconfiança, como se tivesse abandonado a crença no presidente em
decorrências de suas ações mais recentes.
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Figura 6: Laerte, 1º de abril de 2019, Opinião

Fonte: Folha de S. Paulo

No dia 1º de abril de 2019 foi publicada nova charge (Figura 6) assinada por Laerte na
seção Opinião da Folha. A composição apresenta um fundo branco, dois militares vestidos
em traje do Exército e de boina, segurando um jornal. Eles estão de óculos escuros. Um
deles está com as mãos nos bolsos. Ambos estão sobre um gramado ralo.
A conotação da charge gira em torno não de um fato específico, mas sobre o
conjunto de situações constrangedoras e de crises geradas pelo governo em pouco tempo
de gestão. É precisamente por isso que a alegoria do jornal observado pelos personagens na
charge ganha expressivo sentido.

A mensagem

linguística também possui força razoável. Um dos militares da charge diz: “Eu já não aguento
mais! E se a gente tomar o poder e devolver para a Dilma?”. O texto, em articulação com a
cena, gera impressão de que as Forças Armadas possuem grande insatisfação com a
presença diária do governo na mídia por motivos torpes. O senso de tutela sobre o governo
e o presidente também são perceptíveis quando é mencionada a possibilidade de “tomar o
poder”, o que ainda denota preocupação com os rumos do país.
Há, ainda, grande simbolismo no trecho “devolver para a Dilma” porque ele
pressupõe assunção de que houve assalto ou retirada indevida de controle do poder de
quem ele pertencia por direito, numa referência indireta ao golpe pelo impeachment.
Porém, a mensagem subjacente é a de que o desespero com o nível de degradação do atual
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governo chegou a um patamar alarmante, de tal maneira que os militares considerariam
adotar medidas drásticas, a exemplo da intervenção ou a recondução da ex-presidente
Dilma Rousseff à Presidência da República.
Figura 7: Jaguar, 03 de maio, Opinião

Fonte: Folha de S. Paulo

No dia 03 de maio de 2019 foi publicada charge (Figura 7) assinada por Jaguar na
seção Opinião da Folha. A composição traz três personagens: um deles porta óculos, terno e
gravata, além de ostentar rugas e penteado tradicional; outro é caricato pelo bigode,
cabelos espetados e orelhas de abano, também vestindo terno e gravata. Por último, há um
indivíduo com farda militar, boina e óculos escuros. Os três personagens estão alinhados
lado a lado em pose frontal.
A charge parece fazer referência à situação noticiada em edição da Folha veiculada
anteriormente que tratava da desautorização pública de Bolsonaro com relação à declaração
do Secretário da Receita que divulgou interesse em criar um imposto para abarcar igrejas e
templos religiosos. A confusão acabou obrigando o porta-voz do governo, general Otávio
Rêgo Barros, vir à público para negar divergência internas no governo. A charge critica a
necessidade de intermediadores paras relações conflituosas sob a gestão de Bolsonaro,
sugerindo o acovardamento do presidente.
No desenho de Jaguar, as alegorias dos personagens só se completam através do
relais com o texto. Ou seja, o revezamento de sentidos se dá na articulação de imagem e
texto, que aqui tem tanta expressividade quanto os traços do artista. A mensagem
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linguística, primeiramente, diz “Depois do general Otávio, porta-voz do governo, novos
cargos serão criados”. Na sequência, os personagens apresentados na descrição denotativa
anterior são identificados como sendo, da esquerda para a direita, “General Eloy – PortaRumores”, “Coronel Ilmar – Porta-Fake News” e “General Nilo – Porta-Desmentidos”. À
exceção do porta-voz do governo – que não é representado visualmente, apenas referido
verbalmente – os demais personagens são fictícios, não existindo e não ocupando quaisquer
cargos no governo. A alegoria da charge alude que os problemas envolvendo ruído na
comunicação do governo são tão problemáticos que seria necessário um intermediário para
cada assunto que gera desgaste à gestão de Bolsonaro – como rumores, fake news e
desmentidos.
Chama a atenção também que as figuras sugeridas para ocupar os postos fictícios
sejam também militares, o que coloca os membros das Forças Armadas em posição de
subalternidade e submissão à Bolsonaro – como se eles estivessem sempre e totalmente à
disposição para preencher lacunas no governo, especialmente quando elas envolverem
problemas.

6 CONSIDERAÇÕES
Os resultados da análise demonstram que a relação entre Bolsonaro e os militares,
sob a ótica da representação pelo discurso chargístico, apresenta conotação relativamente
distinta daquela que o presidente tentou capilarizar desde a campanha eleitoral em 2018.
Muito embora a conexão com as Forças Armadas exista em decorrência de sua breve
carreira enquanto capitão do Exército, Bolsonaro não é visto como figura que reflita os ideais
dos militares de forma plena, sendo tratado como personagem oportuno em decorrência de
sua popularidade e repercussão pública.
Outro ponto crucial diz respeito a como os militares, segundo a narrativa das charges,
arrependeram-se de ter embarcado totalmente na retórica agressiva de Bolsonaro com o
propósito de retomar o poder, já que o presidente não sustentou o discurso de coalizão
difundido pelas Forças Armadas – a despeito de ter formado um primeiro escalão de
ministros com diversos representantes desse segmento.
A crise política, as declarações ruidosas e os gestos descuidados do presidente são
enfoques recorrentes na sua relação com os militares pela perspectiva chargística. Ainda que
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os resultados sejam incipientes para uma verificação minuciosa sobre o impacto de tais
conteúdos na realidade política do país, eles abrem margem para análises dedicadas a
destrinchar a imagem do presidente na mídia, bem como a retratação de sua personalidade
para o público.
É interessante notar, ainda, como a disposição das charges políticas da Folha parece
suplementar o discurso emanado pelos editoriais. Muito embora os editoriais assinados pelo
jornal não tenham sido alvo de escrutínio no presente trabalho, a mera percepção de que o
seu teor crítico pautado na atualidade política — e ainda a diagramação privilegiada nas
páginas introdutórias — permite abstrair que eles compõem importante mídia de opinião
institucional.
O avizinhamento das charges, portanto, sugere aporte semântico dessa opinião pela
reprodução de quadrinhos criados por terceiros, o que isenta o periódico de
responsabilidade sobre a rede de significações tecida pela audiência — a despeito do
contrato de leitura e da subjetividade arraigada em decisões que dão conta do lugar
ocupado pelos elementos textuais e visuais nos impressos. A apreensão desse cenário se
assemelha à ideia de “editorial gráfico” mencionada por Maringoni (1996), mas exige uma
incursão aprofundada, principalmente em relação às charges que retratam o presidente Jair
Bolsonaro, para efeito de confirmação ou negação.
Vale ressaltar também a riqueza de

interpretações proporcionada pelo

tensionamento da análise semiótica assentada no pensamento de Barthes com as
reproduções gráficas carregadas de conteúdo reflexivo e de apelo constante às figuras de
linguagem, o que constitui o universo materializado pelas charges.
BOLSONARO AND THE MILITARY: THE CONNECTION IN THE VISION OF THE CHARGES IN
FOLHA
ABSTRACT
Abstract: Heir to the militarist tradition, President Jair Bolsonaro evokes his relationship with the
barracks as a symbol of authority and discipline to govern. Their behavior, however, often alludes to
the period when the country was under a bloody dictatorship, which arouses passions in various
sectors of society, including within the Armed Forces themselves. Thus, this paper aims to interpret
the retraction of the bond between Bolsonaro and the military under the clippings of the charges
published by the newspaper Folha de S. Paulo. To this end, Barthes's semiotic analysis was
undertaken. The results show a conflicting and worn-out perception of what Bolsonaro tries to
spread. The harmony of the bond is precarious because it translates distortions into the image of the
military with its controversial statements and extravagant behavior.
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