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Mídias e desigualdade

 O livro Mídias e desigualdade, ao reunir uma seleção de 
textos compartilhados no IX Seminário de Mídia e Cidadania e 
VII Seminário de Mídia e Cultura que enfatizou a questão das 
desigualdades como tema central, realizado em dezembro de 
2015 na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade 
Federal de Goiás, em Goiânia, traz uma dupla contribuição. Por um 
lado, se constitui numa amostra documental das problemáticas 
tratadas no evento, e reveladora da existência de múltiplas 
formas de discriminação da pessoa que perpassam os meios 
de comunicação convencionais, mas também a existência de 
mecanismos de sua rejeição e construção de alternativas de auto 
expressão. Por outro lado, o conteúdo deste livro, assim como 
o conjunto do seminário realizado se tornam um alerta sobre 
a permanência da discriminação social, racial, sexual, política, 
econômica, de classe e de procedência, entre outras, no Brasil, e 
ainda presentes nos meios de comunicação. 

Especialmente em 2015 diversas formas de preconceito 
se tornaram mais evidentes nas ruas e nas mídias, dada à 
conjuntura política pós-eleições majoritárias, cujas campanhas 
de marketing de partidos políticos contribuíram para acirrar as 
posições culturais e de classe. Desse modo, os preconceitos que 
nunca deixaram de existir no país vieram às claras e ganharam 
repercussão nos meios de comunicação - às vezes “assinados” por 
estes mesmos, sejam eles os meios massivos ou as mídias e redes 
sociais digitais. Os exemplos estão nas manifestações de ódio e 
preconceito contra artistas negras, contra nordestinos e contra 
empobrecidos que se acirraram no referido contexto. Porém, 
não se trata de algo ocasional que ocorreu somente no calor 
eleitoral (segundo semestre de 2014) e no pós-eleições (2015), 
a presença de preconceitos nos meios de comunicação sempre 



10 mídias e desigualdade

existiu e continua existindo, a exemplo de telenovelas, programas 
de humor e jornalísticos - principalmente os policialescos, embora 
já se observe mais cuidado no uso de determinadas palavras que 
caracterizam o preconceito (menor, trombadinha, invasores de 
terra dentre outros.).  Mas, o que era restrito aos emissores oficiais 
(apresentadores, jornalistas, editores, artistas dentre outros) 
extrapolou-se para as mídias e redes sociais digitais, uma vez que 
estas possibilitam o acesso aberto de pessoas individualmente, 
portanto com diferente nível de informação e de posições políticas 
e ideológicas. 

Se o passado deixou marcas de sangue e vergonha cívica 
à história desse país pelo preconceito e exploração atestados 
na escravidão e no extermínio étnico de pessoas, ainda há no 
presente sinais de que o desrespeito à condição humana insiste 
em ser atual, está vivo na cultura de muita gente. Felizmente 
não se trata de uma universalidade. Tais manifestações também 
convivem com o seu contrário. São incontáveis os sinais e formas 
de resistência. Pessoas individualmente e os movimentos sociais 
populares, como o Movimento Nacional de Direitos Humanos e 
as várias expressões do movimento de mulheres e do movimento 
negro são exemplos do inconformismo e lutas emancipatórias, 
que por sua importância à espécie humana já haveriam de ter 
sido incorporadas às mentalidades e às práticas sociais. Mas, a 
cidadania plena de civilidade ainda não é um valor universal à 
sociedade brasileira. 

A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, 
aprovada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco) no ano de 2001, em seu artigo 
1º reconhece que a diversidade é “para o gênero humano, tão 
necessária como a diversidade biológica é para a natureza”. Daí 
a indispensabilidade de se garantir a “interação harmoniosa 
entre pessoas e grupos com identidades a um só tempo plurais, 
variadas e dinâmicas” (art. 2º). Em outra parte (art.4º), a Declaração 
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lembra ainda ser a defesa da diversidade cultural “um imperativo 
ético, inseparável à dignidade humana”1.  

 Sabe-se que os direitos de cidadania são históricos. 
Variam no tempo e no lugar social onde se efetivam. O grau de 
sua realização depende da vontade política do Estado, uma vez 
que os direitos são regulados, em última instância, por este. Mas 
dependem também da capacidade de organização e de poder 
de pressão política das forças que lutam para ampliá-los, pois, a 
conquista de direitos decorre de lutas político-sociais ao longo da 
história da humanidade e de cada país. Porém, existem também os 
direitos humanos fundamentais; os direitos inerentes à pessoa, que 
são universais e existem mesmo que não sejam reconhecidos pelo 
Estado em determinado momento da história, em algum lugar. 
Portanto, o status da cidadania varia entre os países e de acordo 
com épocas históricas. As mulheres no Brasil só tiveram seu direito 
de votar nas eleições para representantes políticos em 1934, e os 
analfabetos somente em 1988, por exemplo. Já os direitos humanos 
dizem respeito a aqueles relacionados à própria vida e condição de 
ser humano, por exemplo, o direito à vida e à vida com dignidade. 
É o direito de ter direitos, ou seja, de ter os direitos reconhecidos 
e respeitados. É o direito à dignidade, seja em relação do modo 
de viver ou de como é tratado pelo outro e pelas instituições. 
Assim, todos os tipos de preconceito seja contra o empobrecido, o 
indígena, o imigrante, o nordestino, o negro, o idoso, aos LGBT2 e à 
mulher, ou o desrespeito ao direito à terra e à moradia digna, ferem 
não só os direitos de cidadania, mas os direitos humanos. 

 Na prática, os direitos humanos e os direitos de cidadania 
se entrelaçam. O respeito a ambos passa pela questão moral e pela 
1 Ver: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf e 

em http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/UNESCO-Organiza%-
C3%A7%C3%A3o-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-para-a-Educa%-
C3%A7%C3%A3o-Ci%C3%AAncia-e-Cultura/declaracao-universal-sobre-a-
diversidade-cultural-e-plano-de-acao.html

2  Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, travestis e transgêneros. 
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questão ética, mas também pela aplicação de leis se for o caso, e 
envolve desde o cidadão e a cidadã até as diversas instituições, 
tanto em nome da dignidade humana quanto do respeito aos 
códigos legais, e da própria existência da noção de civilidade 
como valor cultural.

 No Brasil há avanços no reconhecimento dos direitos 
humanos e de cidadania expressos em direitos civis, políticos 
e sociais, embora os direitos comunicacionais – enquanto 
acesso ao poder de comunicar através de todas as tecnologias 
– ainda sejam negados ao conjunto dos cidadãos.  Radialistas 
comunitários, por exemplo, continuam sendo presos e 
processados por operarem emissoras de rádio a serviço do 
desenvolvimento comunitário. 

 Na perspectiva do reconhecimento formal de direitos, 
existem leis e decretos, há convenções internacionais, e a própria 
Constituição brasileira que asseguram o direito à igualdade e 
negam o discurso e as práticas de ódio e preconceito em relação 
à raça, etnia, cor, condição sócio econômica e de gênero, opção 
religiosa e assim por diante. Estes códigos legais são necessários 
como forma de assegurar o respeito aos direitos e punir por 
crimes os responsáveis pelas violações por preconceito e ódio que 
negam a humanidade tanto do negro quanto do empobrecido, do 
indígena e dos sem escolaridade avançada. Contudo, não bastam 
leis. Urge desenvolver o espírito cívico, este que se reflete no dever 
de todos para com o outro e para com a civilização. 

A civilidade é portadora da noção de deveres, de obrigações 
de cada pessoa e todas as instituições para com o outro e para 
com o próprio Estado enquanto realizador e garantidor do bem 
comum. Desse modo, há que distinguir entre os eixos civil e cívico 
da cidadania. Enquanto o eixo civil da cidadania corresponde aos 
direitos individuais e coletivos sob a garantia do Estado, o eixo 
cívico da cidadania engloba os deveres (obrigações) do cidadão 
para com a coisa pública e para com o Estado. 
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As contribuições trazidas pelo evento, cujos trabalhos 
apresentados nos grupos deram origem a este livro, se coadunam 
com algumas das questões de fundo conceitual acima discutidas, 
principalmente no nível do eixo civil da cidadania. 

A tendência predominante dos textos desta coletânea é 
entorno das discussões sobre as narrativas e construção simbólica 
na literatura e nos meios de comunicação, tanto os convencionais 
como o rádio, a televisão e jornais impressos quanto as mídias 
sociais digitais que divulgam temas relacionados a questões da 
diversidade, mas criam ou reproduzem estigmas, seja por meio de 
notícias, da telenovela, do humor, etc. Está no centro da discussão 
a naturalização de certas convenções discriminatórias e, ao mesmo 
tempo, a falta de capacidade das mídias em debater profundamente 
as questões sócio culturais. O espaço dado à divulgação de certos 
temas não significa uma abordagem competente em termos 
de conhecimento sócio histórico e de contexto, nem isenção. 
Por outro lado, no âmbito da mesma sociedade civil segmentos 
sociais também criam seus espaços de reconhecimento e auto 
emancipação, seja por intermédio do trabalho organizativo que 
envolve não as mídias, mas a comunicação humana, como no 
caso de mulheres xavante, e pelo uso de aplicativo da internet, 
no exemplo dos refugiados na Europa, que constroem os próprios 
espaços de expressão e redes digitais de relacionamento através 
de vídeos compartilhados e assistidos em tempo real. 

São Paulo, 12 de janeiro de 2016.
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Pensar a desigualdade na sociedade midiatizada

 Essa obra é fruto dos Seminários de Mídia, Cidadania e 
Cultura, promovidos em 2015 pelo Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação (PPGCOM) da Faculdade de Informação e 
Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Através da seleção 
dos melhores trabalhos submetidos nos Grupos de Trabalho, com 
requisito primordial a aderência e afinidade ao tema que iluminou 
toda a programação do evento e que intitula esse livro, Mídias 
e Desigualdade, e com o apoio da Fapeg (Fundo de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Goiás), temos a honra de publicar essa 
contribuição científica com o esforço de muitos pesquisadores, 
professores e estudantes de pós-graduação que representam a 
própria diversidade geográfica recebida no evento.

O livro foi referendado por uma das maiores autoras 
e pesquisadoras em Comunicação Comunitária e alternativa 
na América Latina, Prof. Dra. Cicilia Peruzzo, ao prefaciá-lo, 
trazendo sua visão ímpar sobre o construto. Publicar esse livro 
é uma das metas essenciais da academia: tornar público todo o 
conhecimento construído na ciência, para auxiliar os pares, mas 
também a sociedade que pode valer-se dessas discussões para 
iluminar o pensamento sobre os usos ilegítimos de poder3 através 
da mídia que reforçam as desigualdades.

Centralizar a discussão da desigualdade no âmbito do 
complexo midiático é uma escolha de enfoque importante para 
o momento vivenciado atualmente: a vida contemporânea na 
sociedade midiatizada4, que mais do que utilizar as mídias, 
está imersa nelas. A mídia é um tecido que une, conecta, 

3 VAN DIJK, Teun A. Discurso e poder. 2. Ed. – São Paulo: Contexto, 2010. 
4 SODRÉ, Muniz. Sobre a episteme comunicacional. Matrizes. n.1. outubro de 

2007. São Paulo: 2007
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interliga a sociedade5. Nesse viés, também separa, desconecta 
e exclui outra parte desse mesmo coletivo, em um processo 
de inclusão, que transforma-se em uma exclusão, devido às 
diferenças sociais e econômicas que geram diferentes tipos de 
participação, fala e acesso. 

 O processo comunicacional estabelecido pelos dispositivos 
midiáticos contribui, sobremaneira, para a manutenção do status 
quo, garantindo a continuidade hegemônica de estruturas de poder 
que favorecem poucos e em contrapartida relega tantos outros a 
condições de vida sub-humanas. Esse fluído comunicacional que 
carrega o exercício de poder foi, outrora, dominado por outros 
aparelhos ideológicos do Estado (AIEs), em princípio com a Igreja 
e depois com a Escola. 

É perceptível a essência da afirmação de Althusser6 
(1996) ao dizer da sutileza da dominação através do AIE, afinal é 
um tipo de controle simbólico, por meio de crenças e da própria 
ideologia. Avaliamos que assumir um AIE como dominante 
não exclui a atividade dos outros aparelhos, mas sim destaca 
o grau de dominação exercido por um deles em especial. Em 
princípio, na antiguidade (período histórico pré-capitalista), 
a Igreja era esse AIE dominante, responsável por manter o 
controle da sociedade incutindo crenças suficientemente 
aceitáveis para a manutenção das relações desiguais, inclusive 
com um próprio veículo de comunicação de massa, os púlpitos7. 
Porém, após ações para libertações da dominação religiosa e 
a implantação real do sistema burguês-capitalista buscou-se, 

5  SHIRKY, Clay. A Cultura da Participação: Criatividade e generosidade no 
mundo conectado; tradução Celina Portocarrero. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 
2011.

6  ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. In: ZIZEK, 
Slavoj (org.). Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, pp. 
105-142.

7  BURKE, Peter e BRIGGS, Asa. Uma história social da mídia: de Gutenberg à 
Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
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no conhecimento e na educação, estabelecer as bases para o 
prosseguimento da sociedade. 

Entretanto, na atualidade, a escola perdeu seu papel de 
AIE dominante para a indústria midiática. “A mídia ocupa um 
lugar primordial na transmissão dos conhecimentos”8. Jorge9 
(2013) afirma que “em estudo feito pela Unesco, o tempo que as 
crianças gastam assistindo à televisão é, pelo menos, 50% maior 
que o tempo dedicado a qualquer outra atividade do cotidiano, 
como fazer a lição de casa, ajudar à família, brincar, ficar com os 
amigos e ler”. 

Althusser10 (1996) destaca que “ela pega crianças de todas 
as classes desde a tenra idade escolar e, durante anos – os anos em 
que a criança está mais ‘vulnerável’, espremida entre o Aparelho 
de Estado familiar e o Aparelho de Estado escolar -, martela em 
sua cabeça, quer utilize métodos novos ou antigos, uma certa 
quantidade de “saberes” embrulhados pela ideologia dominante 
[...]”. Para quem leu essa frase, destacada do texto completo, poderia 
imaginar que ele estivesse falando da entidade midiática, que “ela” 
seria a mídia, mas nesse caso o autor tratava da Escola, embora 
as afirmações adaptarem-se tranquilamente à realidade que se 
enxerga atualmente para com a atitude das indústrias midiáticas. 
Para Burke e Briggs (2004) a mídia mais que fornecer informações 
está intrinsecamente ligada a um processo de persuasão. 

 Ainda em Althusser11 (1983) percebe-se que o indivíduo é 
livre em ação, tem sua liberdade para agir, mas dentro dos rituais 
basicamente pressupostos pelos AIE, considerando que as ações 
são controladas, mesmo o indivíduo tendo a percepção de que 
8 MATTELART, Armand & MATTELART, Michele. Pensar as mídias. São Paulo: 

Loyola, 2004, p. 24.
9 JORGE, Thais de Mendonça. Mutação no jornalismo: como a notícia chega à 

internet. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2013, p. 55.
10 (1996, p. 121)
11 ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 1983.
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ele escolheu seu caminho. “A ideologia é um sujeito na medida 
em que ela cumpre sua função de interpelar os indivíduos em 
sujeitos, subjugando-os”12. 

Mais importante do que avaliar o quão dominante se 
apresenta a indústria midiática em comparação com a atuação das 
instituições de ensino é tentar promover formas de reais melhorias, 
seja através de ações práticas, e/ou da teorização e maior difusão 
das formas alternativas, para a luta de classes, diminuição das 
desigualdades, que podem significar simplesmente a busca e o 
vislumbrar de um mundo mais cidadão, através de uma mídia 
também cidadã.  

Assim, a discussão da desigualdade na perspectiva 
midiática torna-se atual e relevante à medida que suscita, ou pelo 
menos deveria suscitar, uma reflexão mais aprofundada sobre a 
temática e produzir em todos alguma inquietação possível, no 
sentido de pensar o papel das mídias, e aqui falamos de todas 
elas (televisão, jornais, rádio, internet e suas plataformas, dentre 
outros.) de construir um ambiente social, político e econômico 
igualitário, em que a essência da cidadania seja não apenas objeto 
de discussão, mas efetivamente uma prática.

É nesse contexto que essa obra se constrói. Na tentativa 
de refletir olhares diversos sobre a mesma temática – mídias e 
desigualdade – e, sobretudo, como as mídias têm dialogado com 
esse tema e como tem tratado a diferença, que não poderia e nem 
pode ser definidor da existência humana, muito pelo contrário. 
É no desigual (no sentido de diferente) que as possibilidades de 
construção do mosaico social é possível.

12 SILVA, José Otacílio. Althusser. In: Estudos do discurso: perspectivas 
teóricas / organização Luciano Amaral Oliveira. – 1. Ed. – São Paulo: Parábola 
Editorial, 2013, p. 94.
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As Distorções Midiáticas da Mulher Vítima de 
Violência: a Agressão Continua na Tela da TV

A Inquietação

Investigamos o resultado da interseccionalidade: 
telejornalismo, mulher e violência na sociedade brasileira, através 
da análise de conteúdo na programação jornalística da capital 
do estado de Goiás, Goiânia. Entre as mais de dez emissoras 
locais foram selecionadas as três com maior audiência. Faz-se 
necessário explicar que este estudo reconhece a importância da 
comunicação mediada na formação de conceitos e na instituição 
de comportamentos em nossa coletividade, afinal, antes do 
surgimento dos veículos de comunicação de massa o indivíduo 
construía seu conhecimento, e consequentemente sua opinião, 
através de experiências vivenciadas em instituições como a 
família, a igreja ou a escola. A rotina moderna, impregnada pela 
ética capitalista, impôs a homens e mulheres uma rotina pontuada 
por compromissos e prazos que diminuíram consideravelmente o 
contato social presencial.

Ao mesmo tempo a mídia, impulsionada pela tecnologia, se 
faz onipresente. Logo, a preocupação em entender se a cobertura 
telejornalística contribui para que o problema da violência contra 
a mulher seja discutido, inclusive pelas próprias mulheres ou se, 
no mínimo, cumpre a função social do jornalismo de informar e 
ajudar na emancipação do indivíduo.

O Jornalismo

Um dos espaços mais preciosos dentro da mídia é, sem 
dúvida, o jornalismo, onde os acontecimentos mostrados ganham 
uma aura de verdade e de importância. O jornalismo pode ser 
conceituado como o ato de noticiar acontecimentos relevantes 
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ou de interesse para a sociedade. Beltrão (1980, p. 15) lembra 
a necessidade social do jornalismo, ou seja, “é próprio da nossa 
natureza informar-se e informar”. 

Noticiar fatos é algo tão antigo quanto a própria 
humanidade, mas a profissionalização da ocupação de 
jornalista, como explica Traquina (2005), começou em meados 
do século XIX. Ainda segundo o autor, o objetivo, como o de 
outras profissões, foi o de criar um ambiente de trabalho que 
ao mesmo tempo valorizasse a liberdade e autonomia, também 
envolvesse (ou gerasse a necessidade) de criar estatutos sociais 
e/ou códigos deontológicos que determinassem não apenas os 
comportamentos esperados deste profissional, mas também suas 
obrigações junto à sociedade.  

É certo que nada foi tão emblemático para a profissão 
quanto a associação à teoria democrática: na representação do 
triângulo – Poder – Jornalismo – Opinião Pública, o jornalismo 
se colocou como o guardião do povo “É dessa maneira que a 
imprensa marca o início da moderna disciplina do diálogo pelo 
poder” (SODRÉ, 2010, p.16). 

Groth (2011) se preocupa em delimitar as características 
fundantes do jornalismo, destacando entre elas os critérios 
atualidade e periodicidade. A relação entre estes dois aspectos 
obriga o jornalismo a rotinas de produção, o que por sua vez criaram 
a necessidade de qualificar/atribuir valor aos acontecimentos 
que apresentam, a cada dia, padrões diferentes, qualificando-os 
de forma simples para facilitar a sua seleção. Ainda assim, Temer 
(2014) destaca que na relação entre jornalismo e sociedade, o 
primeiro oferece ao segundo uma leitura crítica sobre a realidade 
midiatizada. 

O Telejornalismo Brasileiro e o Sensacionalismo

Outra característica importante do jornalismo é a 
objetividade. Ainda que muitas vezes seja considerada mais como 
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estratégia discursiva - ou um ritual estratégico da profissão - que 
algo efetivamente realizável, a objetividade impele o jornalismo a 
veicular de forma clara, direta e com linguagem simples, o maior 
número possível de fatos/acontecimentos. Para Tuchman (1999), 
a objetividade é um conceito construído e não uma competência 
do profissional, logo, sua aplicação depende da necessidade 
imposta pelas rotinas produtivas e não da orientação ou certeza 
de idoneidade do produto jornalístico. 

No entanto, a objetividade é tensionada por outro 
elemento essencial do jornalismo: a necessidade de seduzir o seu 
público. A luta entre a objetividade e a necessidade de audiência 
conduz a estratégias voltadas para o sensacionalismo, e de todos 
os veículos de comunicação, a TV talvez seja a que mais sofre com 
este cenário.

Porcello (2009) reforça a capacidade que o veículo tem de 
alterar o sentido das histórias que conta na disputa pela audiência 
ou por interesses diversos. Uma vez que o telejornalismo é o 
jornalismo na televisão, cabe uma reflexão sobre a proposição de 
Herbert Gans (apud WOLF, 2010) sobre o poder do veículo, e as 
considerações de que na televisão a importância da informação é 
determinada pela imagem e não pelos valores-notícia.

Mas o que é ser uma emissora sensacionalista ou um 
jornalista sensacionalista? O que define um programa como 
sensacionalista? Para Marcondes Filho (1985) todo jornal é 
sensacionalista porque o simples fato de noticiar implica em 
alterar, dirigir e mutilar um fato porque é impossível reproduzir 
algo tal qual aconteceu. 

Mott (1941) afirma que o termo sensacionalista deve 
ser aplicado ao conteúdo de mídia que estimule uma resposta 
emotiva no público, reações mais comuns quando o tema em 
questão é crime, desastre, sexo, escândalo ou qualquer outra 
monstruosidade. Angrimani (1995) coloca o sensacionalismo 
como o superdimensionamento de fatos onde o real não é o mais 
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importante. De uma forma ampla, assumimos que o sensacionalismo 
se caracteriza pela linguagem coloquial, carregada de gírias e 
expressões regionais, pelo apelo ao emocional e pela dramatização 
dos fatos/acontecimentos, eventualmente ressaltando seus 
aspectos curiosos ou grotescos13. Especificamente na televisão, 
acrescenta-se ao modelo de jornalismo sensacionalista a ausência 
de script, enquadramentos abertos e movimentos de câmera 
rápidos. O apresentador conversa com o telespectador, faz 
perguntas, e insere como personagens, indivíduos da produção 
televisiva que em outros gêneros permanecem ocultos, como o 
diretor, o assistente de estúdio e o piloto do helicóptero.

A soma destes aspectos resulta na superexposição de 
casos de violência e outros conteúdos que provocam uma forma 
diferenciada de alienação e a banalização da violência no cotidiano 
social.

A Influência da Televisão no Comportamento Feminino na 
Sociedade Brasileira e Goiana

À época da implantação da televisão no Brasil, a mulher 
tinha no espaço doméstico a sua área de atuação. Poucas se 
aventuravam a trabalhar fora, uma vez que o fato de buscar uma 
renda extra para a família, ou mesmo de prover, sozinha, o sustento 
da casa e dos filhos era motivo para que o comportamento 
moral da trabalhadora fosse contestado. A busca pelo trabalho 
remunerado era visto com desconfiança e quase sempre forçada 
por fatores econômicos e sociais, como a baixa renda do marido e 
ainda os casos de abandono e viuvez. 

Essa realidade vai mudar em meados do século XX, em um 
processo no qual a televisão teve um papel importante. O mundo 

13 “Dão-se voz e imagem a energúmenos, ignorantes, ridículos, patéticos, 
violentados, disformes, aberrantes, para mostrar a crua realidade popular, 
sem que o choque daí advindo chegue às causas sociais, mas permaneça na 
superfície irrisória dos efeitos.” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p.133)
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do qual as mulheres haviam sido privadas invade seus lares, 
trazendo consigo um novo modelo feminino, o da mulher bonita, 
prática, dona do seu próprio dinheiro, que estava na telinha.  

Na década de 1960, quando as transmissões televisivas 
começam em Goiás, as mulheres se encantaram com os 
eletrodomésticos, alimentos industrializados, com os produtos 
e dicas de beleza. Elas queriam reproduzir isto em suas vidas. Ao 
conhecer e consumir novos produtos, a mulher transformava sua 
própria identidade e se sente integrada à sociedade, buscando a 
realização da cidadania pelo consumo (CANCLINI, 2006).

Thompson (2002) destaca que a televisão é um espaço 
privilegiado na rotina das pessoas, mas é possível inferir que este 
espaço é ainda maior no caso do público feminino, principalmente 
da fração que passa boa parte do dia sozinha em casa ocupada com 
serviços domésticos. Essa relação torna ainda mais importante 
o conteúdo veiculado na TV e com a forma como a mulher é 
mostrada neste conteúdo, uma vez que na solidão doméstica a 
mulher desenvolve com a televisão uma relação de amizade e 
espelho. Mas a mulher mostrada pela televisão surge a partir de 
modelos estereotipados, que muitas vezes entram em choque 
com a realidade cotidiana da sociedade e da vida feminina. 

A Pesquisa 

Nas ciências humanas, o indivíduo é sujeito e objeto 
do estudo (DENCKER; VIÁ, 2002, p. 34-38) e por isso “torna-se 
necessário o uso de técnicas indiretas de observação”. Técnicas de 
pesquisa “referem-se aos procedimentos concretos empregados 
pelo pesquisado para levantar os dados e as informações 
necessárias para esclarecer o problema que está pesquisando”, 
enquanto métodos “Orientam a seleção dos procedimentos de 
pesquisa que deverão ser seguidos pelo pesquisador”.

Falando especificamente de pesquisa sobre televisão, 
Duarte (2010) ressalta que as pesquisas nesta área enfrentam 
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o preconceito contra o próprio objeto, ou seja, os produtos 
audiovisuais e o que ela chama de “insuficiência e inadequação” 
metodológica diante da complexidade do objeto, que começa na 
própria linguagem audiovisual. Outros desafios da pesquisa sobre 
televisão é que, na busca pelo novo para conquista e manutenção 
da audiência, há um hibridismo de gênero, subgêneros e formatos, 
o que acarreta um discurso em constante mudança.

Considerando estes aspectos, optou-se neste trabalho pela 
Análise de Conteúdo, entendendo que o método está superando 
suas limitações positivistas através de utilizações por autores 
modernos que se abrigam na adoção de critérios de análise, 
eventualmente investindo na inferência analítica e na projeção 
destes dados.

Para Krippendorff (1990), a Análise de Conteúdo possui 
três características básicas: orientação empírica vinculada a fatos 
reais; análise dentro do conteúdo mensagem, canal, comunicação 
em sistema; e uma maleabilidade de metodologia que permite 
ao pesquisador determinar as fases do trabalho de acordo com a 
necessidade do levantamento de dados e ainda avaliar de forma 
independente os resultados.

O Objeto Da Pesquisa

 A guerra pela audiência e o surgimento e consolidação 
da internet que, aliada à popularização dos canais fechados 
roubaram grandes parcelas dos segmentos A e B da TV aberta, 
fizeram com que estas emissoras mudassem profundamente seus 
conteúdos. Este cenário tem alcance nacional, e se repete também 
em Goiás onde as três emissoras de maior audiência local, que 
são analisadas neste estudo - a TV Anhanguera afiliada da Rede 
Globo, a TV Record e a TV Serra Dourada, afiliada do SBT - utilizam 
características de produção bastante semelhantes nos telejornais 
veiculados no horário do almoço (entre meio dia e quatorze e 
trinta), em uma acirrada disputa pelo público.
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Uma brevíssima revisão histórica permite apontar que 
a hegemonia da TV Anhanguera e da sua programação mais 
elitizada começaram a ser ameaçadas em 1991, quando a TV Serra 
Dourada coloca no ar o Jornal do Meio Dia, com duração de quase 
uma hora e notícias mais populares. Hoje, segundo dados do 
IBOPE Media14, a briga pela audiência fica entre as emissoras: TV 
Anhanguera, TV Record (que alternam a vice-liderança) e TV Serra 
Dourada (primeiro lugar). Diante deste quadro a TV Anhanguera 
se viu obrigada a investir em um estilo bem mais informal e em 
conteúdos de interesse das classes C e D.

Entenda-se por informalidade uma linguagem menos 
culta, onde frequentemente o repórter/apresentador usa gírias e 
faz comentários pessoais. Para interagir com o público, jornalistas 
andam de ônibus, comem pastel na feira e entram em buracos. 
São privilegiados assuntos que retratam a dor e sofrimento das 
classes economicamente menos favorecidas: transporte público, 
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, crianças sem 
escolas e mães sem trabalhar porque não há creches suficientes. 
Trata-se, portanto, de uma aposta no tripé sensacionalista, cujas 
bases são escândalos, sexo e violência. Destaca-se também que 
as mudanças envolveram investimentos que, segundo a empresa, 
atingiram doze milhões de reais, mas também mudanças técnicas, 
administrativas e editoriais. A empresa implantou uma rígida 
rotina de controle de gastos que afetou diretamente o jornalismo: 
equipes foram diminuídas, assim como horas extras e viagens.

A trajetória da TV Record é complexa. Em princípio, a 
emissora é a continuação da pioneira TV Rádio Clube, primeira 
emissora inaugurada em Goiás, que por sua vez foi rebatizada de 
TV Goiânia, retransmitido o sinal da Rede Tupi até 1980. Depois, 
ainda sob a administração dos Diários Associados, passou a se 
chamar TV Goyá, retransmitindo a programação da TVS e SBT. Em 

14 IBOPE Media é a unidade de negócios do grupo IBOPE responsável por fazer 
pesquisa de audiência em todos os tipos de meios de comunicação no Brasil.
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1985 é vendida ao deputado federal de Rondônia Múcio Athaide, 
sendo negociada, em 1994, com a Rede Record15, que atualmente 
briga pela liderança de audiência com a TV Serra Dourada e a TV 
Anhanguera. A Rede Record se orgulha de ser, hoje, a rede que 
mais disponibiliza programação regional em Goiás, mas nessa 
programação a influência religiosa sobre os interesses jornalísticos 
é clara. 

A TV Serra Dourada começa a transmitir em 1989, e 
desde o início é uma afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão, 
o SBT. O primeiro proprietário da concessão foi um político, mas 
atualmente o canal está ligado ao proprietário de uma indústria 
alimentícia. Hoje a emissora tem dois telejornais locais, o Jornal 
do Meio Dia (entra no ar às 11h55) e o Jornal Serra Dourada (19h), 
exibidos de segunda-feira a sábado. São menos de duas horas de 
telejornalismo local, mas o Jornal do Meio Dia, apoiado em matérias 
populares com forte apelo assistencialista, está na liderança do 
horário há um ano e meio, segundo pesquisa do Ibope Media. Este 
sucesso chama atenção porque dentre as emissoras estudadas 
nesta pesquisa, a TV Serra Dourada é a que tem a menor equipe. 

Os Telejornais

O Jornal Anhanguera Primeira Edição, que na grade da Rede 
Globo corresponde ao Praça TV 1ª Edição, era chamado, até o final 
da década de 1990, de Jornal do Almoço. O informativo passou por 
profundas modificações estruturais e editoriais nos últimos anos, 
numa tentativa de vencer a guerra pela audiência com o Jornal do 
Meio dia e o Balanço Geral. Entre as decisões editoriais regionais 
dos últimos dois anos estão a quase extinção das entrevistas em 
estúdio, dos quadros de saúde e de conteúdo jovem, atualmente 

15 A expansão nacional da segunda maior emissora brasileira começou em 
1991, quando o controle acionário da TV passou para a Igreja Universal do 
Reino de Deus, comandada pelo Bispo Edir Macedo. Hoje são 108 afiliadas em 
26 estados, mais o Distrito Federal.
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limitado a matérias esporádicas. As matérias passaram a ser mais 
teatralizadas, com repórteres apresentando situações jocosas e 
até mesmo pedidos de ajuda. 

O Balanço Geral está no ar desde 2008. Começou com pouco 
mais de uma hora de duração e hoje já tem mais de duas horas de 
jornalismo, em que a principal característica é a informalidade. O 
espelho e o roteiro do telejornal mudam já com o programa no ar, 
dependendo do que é exibido pelos concorrentes e do retorno do 
Ibope Media. O telejornal dá destaque aos problemas dos bairros, 
casos violentos, curiosidades e comportamento popular. Embora 
seja parcialmente gravado, o conteúdo das matérias é exibido 
como um grande “ao vivo”, sem seguir as fórmulas tradicionais. 
Também é muito usado o “motolink”: um cinegrafista numa moto 
circula pela cidade durante o jornal e assim consegue flagrantes 
de acidentes e operações policiais. 

O Jornal do Meio Dia lidera a audiência no horário do 
almoço há um ano e meio. O programa possui seis blocos, mas 
não há rigidez de tempo, o que flexibiliza o trabalho dos editores. 
A emissora aposta em assuntos pesados, como violência e política, 
temas populares, como cidades e matérias de interesse humano, 
como pessoas desaparecidas, pessoas com grandes dificuldades 
financeiras ou problemas de saúde. Todo esse conteúdo é alternado 
com quadros de serviço e curiosidades. O público interage com o 
programa através do “Repórter Cidadão”, expediente por meio do 
qual qualquer pessoa pode enviar fotos de problemas ou flagrantes, 
com a intenção de serem mostrados durante o telejornal, além de 
sugestões de matérias, comentários e denúncias.

Dados Comparativos Entre as Três Emissoras Analisadas

Os produtos televisuais são textos que, quando analisados 
sob o ponto de vista da semiótica, são complexos porque “o 
conteúdo se expressa simultaneamente através de diferentes 
linguagens sonoras e visuais” (BRANDÃO, 2010, p.228).



32 mídias e desigualdade

Abarcando todas essas preocupações e visando garantir 
a diversidade da amostra, nessa pesquisa foram analisadas as 
matérias, notas cobertas, notas secas e entrevistas, em estúdio 
e externas, que abordassem casos de mulheres envolvidas em 
situação de violência, seja enquanto vítimas ou agressoras, 
veiculadas nas emissoras já citadas, no mês de outubro de 2013.

O período de 30 dias possibilitou a análise de conteúdo 
veiculado em dias úteis, finais de semana, vésperas e dias de 
feriados nacionais e locais, abrangendo grandes coberturas e 
matérias isoladas, salvaguardando a heterogeneidade da amostra 
também em relação à disponibilidade de tempo, em função de 
maior ou menor quantidade de comerciais e disponibilidade 
na rede16, e ainda a variação de acontecimentos dentro da 
movimentação urbana, em dias úteis ou não. Foram analisadas 62 
inserções, sendo 14 na TV Anhanguera, 30 na TV Record e 18 na 
TV Serra Dourada. Para objetivar a análise foi elaborada uma ficha 
descritiva com a identificação do material e a categorização do 
conteúdo, dentro dos oito critérios de análise escolhidos, com o 
objetivo de abranger as variáveis que compõem o texto televisivo. 

O resultado aponta que o assunto é tratado por meio de 
matérias longas em que as premissas jornalísticas da imparcialidade 
e da objetividade são abandonadas. Entre as matérias com mais 
de cinco minutos foram registrados tempos de sete e até onze 
minutos. A descrição dos fatos envolve uma narrativa audiovisual, 
a reiteração de perguntas e a redundância constante deixam 
o material longo, sem novidades, uma repetição do vazio. O 
16 Os telejornais têm tempo médio e horário de entrar no ar pré-determinado, 

mas tanto um quanto outro pode sofrer variações em função da Rede, por 
exemplo, o tempo do jornal pode diminuir em um dia em que a Rede esteja 
transmitindo um jogo da seleção brasileira de futebol. O tempo ainda é 
afetado pelo departamento comercial do veículo. Em vésperas de grandes 
datas como Natal, os blocos comerciais são grandes e diminuem o tempo 
destinado às notícias, mas em compensação, em vésperas de feriados, os 
anunciantes não investem, os blocos são menores e sobra mais tempo para o 
jornalismo.
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material ganha vida na interpretação dos apresentadores e, mais 
raramente, no off dos repórteres, nos quais são expostos juízos de 
valor e opiniões pessoais, pejorativas ou favoráveis sobre a matéria 
exibida. As matérias parecem dotadas de uma amnésia sobre o 
direito de ir e vir, ou sobre os padrões impostos pela sociedade 
que interferem no comportamento e na rotina feminina.

O tamanho das matérias é determinado pela disponibilidade 
de cenas chocantes, sendo o assunto explorado na escalada e nas 
passagens de bloco. Não raro o apresentador pede a reexibição 
das imagens, para reforçar o que já foi dito e mostrado. Quando 
o fato/acontecimento é coberto pelas três emissoras, a estratégia 
é buscar entrar com a matéria na frente dos concorrentes. Mas se 
o material é exclusivo é exibido em partes, como em uma novela.  

O valor-notícia “violência” - e particularmente a violência 
contra a mulher - é muito explorado, mas existe um contra censo na 
relação entre tamanho e conteúdo. Além disso, a maior parte das 
matérias não traz serviços agregados, informações que contribuam 
de alguma maneira para a emancipação ou inserção social da 
mulher, ou do telespectador de um modo geral. Com exceção 
daquelas que envolvam crianças e abuso sexual, as matérias são 
muito ricas em cenas: local do crime, a arma utilizada, o corpo, 
ou os ferimentos da vítima, imagens de câmeras de segurança, o 
cerco policial, com grande aproveitamento das imagens e uso de 
computação gráfica, caracteres e sonorização. O destaque é para 
o fato em si e não para o problema ou suas causas. Contam-se 
facadas e tiros, a quantidade de socos ou os detalhes das torturas, 
mas não se discutem direitos ou políticas públicas de combate à 
violência contra a mulher.

Considerando as premissas de que o jornalismo ético deve 
dar voz aos diferentes lados envolvidos na história, a pesquisa 
mostra uma falta de equidade de espaço às vítimas e ao poder 
público. Quando ouvidos, vítimas e parentes expressam apenas 
dor física ou emocional: “desmaiei com as pauladas”, “sinto 
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saudades dela”. Da mesma forma, a fala das testemunhas serve 
apenas de reforço para o que já foi dito pelo repórter ou pela 
polícia. Quando a população é chamada a opinar sobre o caso 
- estratégia conhecida no telejornalismo como “povo-fala” -, as 
frases também são curtas e sem valor argumentativo: “foi muita 
crueldade né?”, “o governo tinha que fazer alguma coisa”. Já entre 
os profissionais e especialistas mais ouvidos - principalmente 
médicos e advogados - as falas são sempre técnicas, baseadas em 
laudos, boletins médicos, leis e suas interpretações.

Chama a atenção o espaço dado aos comentários feitos por 
apresentadores que muitas vezes repetem o que já foi mostrado 
na matéria expondo juízos de valor. Em uma matéria intitulada 
“Estupro Coletivo” o apresentador da TV Record comenta que a 
vítima : “... contribuiu para que isso acontecesse quando aceitou 
o convite para ir à festa e bebeu”, ou seja, a vítima foi responsável 
pela agressão que recebeu porque ir à festa e beber não deveriam 
ser hábitos femininos. Também na TV Anhanguera, o caso de 
uma pedinte que fingia ser paraplégica e ficava nervosa quando 
não conseguia dinheiro é tratado com humor, sem que fosse 
levantada a hipótese de que a mulher pudesse ter problemas 
mentais ou necessidades físicas severas. Essas classificações são, 
em geral, oportunistas: é comum que uma mesma vítima seja 
categorizada de maneira diferente, conforme os interesses de 
cada emissora.

Apesar das declaradas boas intenções, trata-se, portanto, 
de um jornalismo que reforça preconceitos. Repórteres e 
apresentadores tendem a colocar as mulheres numa condição 
de fragilidade, reforçando a obrigação masculina de proteger (e 
não machucar) as mulheres, sem discutir questões relativas ao 
respeito, às diferenças e à obediência às leis. É clara a aproximação 
das emissoras com a linha sensacionalista. A maioria das matérias 
é sobre fatos novos que depois são explorados à exaustão (suítes/
repercussão), mas quase sempre sem a necessária investigação. 
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Aliás, em um mês de análise de programação, em nenhum dos 
canais foi veiculada uma matéria de cunho investigativo. As 
matérias de interesse humano e curiosidade estão entre as 
menores em tamanho e destaque na programação. Os serviços 
agregados, ou seja, a inclusão de informações úteis no material 
exibido, não chegou a trinta por cento do percentual nas TV´s 
Record e Serra Dourada e na TV Anhanguera ficou em pouco mais 
de cinquenta por cento. 

Para refletir

Um indivíduo é cidadão quando, independente de gênero, 
cor, credo ou filosofia política, tem suas características pessoais, 
físicas e emocionais, respeitadas e suas necessidades comuns 
ou específicas saciadas de modo a participar ativamente da 
vida em sociedade. O discernimento nasce com a pluralidade 
de informação, com o debate e a reflexão. Mas, como implantar 
esta prática se atualmente as pessoas têm rotinas tão complexas, 
aceleradas e solitárias? Solitárias de relacionamentos reais, mas 
fartas nas interações mediadas em que é inegável a relevância da 
televisão. E o cerne desta pesquisa foi buscar a constatação do 
papel do telejornalismo na educação informal das pessoas, dentro 
de um recorte específico: as mulheres envolvidas com violência, 
enquanto vítimas ou agressoras.

Especificamente no caso desta pesquisa foi possível 
observar que as principais variáveis apresentadas por Tuchman 
(1999) (a qualificação dos profissionais, a estrutura da empresa, 
o tempo disponível para veiculação do conteúdo, a guerra pela 
audiência e até mesmo a localização geográfica da emissora) não 
se mostraram como determinantes do produto final analisado. 
Entre as emissoras acompanhadas, duas têm grande estrutura, 
TV Anhanguera e TV Record, e também profissionais com mais 
experiência. A TV Serra Dourada tem a menor equipe humana 



36 mídias e desigualdade

e a menor estrutura técnica. A Record tem o maior tempo de 
veiculação de conteúdo, mesmo assim, a liderança do horário 
analisado está com a afiliada do SBT há quase dois anos.

As emissoras se igualam nos valores-notícia utilizados para 
construção dos espelhos: violência, curiosidade, cidades, saúde, 
cultura e infraestrutura e na forma altamente espetacularizada 
de apresentação deste conteúdo. O telejornalismo feito pelas 
emissoras está claramente direcionado a um público de menor 
poder aquisitivo e, cada vez mais, se consolida a partir do 
sensacionalismo que se apresenta como um fator resolutivo. 
As matérias raramente seguem a fórmula tradicional com off, 
passagem e sonora. A gravação acontece em tempo real como se 
fosse um grande ao vivo, com a participação do repórter quase 
o tempo todo. A conversa entre membros da equipe, repórter e 
cinegrafista, apresentador e o responsável pelo corte é constante, 
funcionando como uma forma de inserir o telespectador no 
processo produtivo, passando um sentimento de instantaneidade 
e de realidade a quem está do outro lado da telinha. As três 
emissoras analisadas levam ao ar matérias com informações 
relevantes, capazes de ajudar quem as assiste a exercer sua 
cidadania, mas também exibem outras absolutamente vazias, 
nas quais apenas um fato é mostrado, sem qualquer relação ou 
mesmo consequência dentro da comunidade. 

A análise comparativa mostra que as rotinas produtivas 
interferem na qualidade da informação, mas não são as únicas 
determinantes desta. Durante o período observado, a TV Serra 
Dourada foi a emissora que demonstrou o maior cuidado em 
acompanhar os fatos que se transformam em notícia, durante 
todo seu desenrolar até o final e também foi a que menos emitiu 
juízos de valor pejorativos sobre as mulheres. 

A pesquisa aponta também outros aspectos, como a pouca 
experiência de alguns repórteres, poucas equipes, pouco tempo 
para produção e para explorar e refletir sobre o acontecimento. 
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Também pesa a necessidade de abranger diversos assuntos para 
mostrar onipresença, o que muitas vezes implica em diminuição do 
tempo destinado a cobertura e, consequentemente, na supressão 
de detalhes importantes. 

Fica clara a intersecção nas rotinas produtivas de um novo 
fazer jornalístico-sensacionalista, que resultam em matérias pouco 
esclarecedoras, voltadas para a repetição e para a exploração do 
grotesco e, principalmente, do grotesco-imagético.

Observou-se também que o conteúdo contribui para 
a manutenção da imagem da mulher, enquanto um indivíduo 
frágil que se expõe a violência por “não considerar suas limitações 
físicas e mentais”(sic). Esta correlação, aliás, aumenta os aspectos 
sensacionalistas das informações sobre agressões às mulheres. O 
tempo utilizado na matéria, que poderia inclusive esclarecer a real 
situação da mulher (o porquê dela estar em um local de maior risco 
potencial, por exemplo), é usado para repetir incansavelmente 
a imagem da câmera de segurança que flagrou o momento da 
hostilidade, ampliando os aspectos sensacionais da informação. 
Da mesma forma, o texto utilizado reforça preconceitos arraigados 
sobre inferioridade física e psicológica da mulher reproduzindo 
elementos do machismo presentes na sociedade brasileira. 

O novo fazer jornalístico com características sensacionalistas 
interfere diretamente na regulação dos fenômenos sociais, 
reforçando normas sociais que já não condizem com a situação 
da mulher contemporânea. Embora os conteúdos preguem uma 
não aceitação do uso da violência, o discurso é o da fragilidade 
feminina, e não o do respeito aos direitos individuais. Soma-se a isso 
a banalização dos atos de violência contra a mulher sem a devida 
contextualização, o que naturaliza esse comportamento. Trata-
se, portanto, de um fazer jornalístico televisivo que oportuniza a 
quantidade de informação, levando o indivíduo a acreditar que 
está a par do mundo, quando na verdade tem apenas informações 
rasas que o levam a deixar de interagir e participar da sociedade.
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Cidadania Midiática: a Pirâmide da Desigualdade, 
do Sub ao Supracidadão

Um Ensaio Filosófico Sobre a Cidadania Midiática

Cidadão: ser ou não ser? Eis a questão. Embora uma série 
de estudos seja produzida com base nessa indagação, isso não é 
algo efetivamente problematizado pela população. A igualdade é 
tratada como obrigatória para todos os seres humanos em países 
que assim promulgaram através de suas constituições, como 
a Constituição Federal do Brasil de 1988, mas de fato podemos 
assumir que existem cidadãos iguais em uma sociedade tão 
desigual em direitos e deveres? 

Nesse ínterim, propõe-se um ensaio filosófico acerca da 
Cidadania Midiática, que pode ser traduzida conceitualmente 
como uma cidadania atribuída não pelas condições jurídicas/
legislativas, e sim por fatores ideológicos/simbólicos, nesse caso, 
especificamente, por meio do aparelho ideológico do Estado com 
grande influência e penetração na sociedade atual: a indústria 
midiática. Por isso optamos por não falar de uma cidadania 
ideológica, mas sim, pontualmente, daquela que é engendrada 
pelos veículos de comunicação na atribuição de status, não somente 
ao olhar os eventos pelas lentes, folhas e páginas do jornalismo, por 
exemplo, outrossim os atos do mundo social que tornam-se reflexo 
e resultado do próprio inculcamento ideológico-midiático. 

Em outras palavras, ao invés de vislumbrar os estudos dos 
célebres e não-célebres – ou famosos e anônimos – perspectiva 
comum em pesquisas de status, pretende-se lançar olhares para os 
célebres do dia-a-dia, que o são por consequência do seu acesso 
a direitos sociais básicos, como saúde, educação, segurança, 
transporte, lazer e as questões do convívio em sociedade, como o 
consumo e a vivência da arte e cultura. 
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 As elucubrações partem da premissa que antes do status 
atribuído devido à visibilidade ou notoriedade de pessoas famosas 
existe o status relacionado aos que são cidadãos plenos, aos 
que podem gozar das prerrogativas de serem inseridos em uma 
sociedade igualitária e justa. Milhares de pessoas são diariamente 
excluídas da participação da vida social e cultural devido a sua 
impossibilidade de atingir os padrões de consumo e desempenho 
exigidos dos indivíduos dentro da sociedade. Tais exigências não 
surgem apenas do mundo exterior através das diversas formas de 
difusão de poder, mas principalmente estão impregnadas nas ações 
e pensamentos do mundo interior, tornando-se uma ideologia 
constantemente reproduzida pelos privilegiados e/ou vítimas 
do sistema17. Mais do que desvelar esse cenário já massivamente 
discutido por diversos autores, pretende-se justamente resgatar 
as proposições para dialogar com os contextos de produção e 
reprodução das ideologias que sustentam o status quo, propondo 
um olhar para os possíveis tipos de cidadãos designados a partir 
da mídia na sociedade do consumo.

O status excludente

 Uma das fatalidades inerentes à cidadania é sua condição 
relacionada ao status do indivíduo, pois “a cidadania é um 
status concedido àqueles que são membros integrais de uma 
comunidade. Todos aqueles que possuem status são iguais 
com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status” 
(MARSHALL, 1967, p.76). 

 Marshall (1967) trouxe essa reflexão sobre as sociedades 
da antiguidade, mas adapta-se claramente para a estrutura social 
17 Os termos privilegiados e vítimas são trazidos de Souza (2012), que nesse 

artigo são aplicados em diferentes colocações, pois se entende que as 
relações são duais no sistema capitalista, nem todos são privilegiados ou 
vítimas em todas as circunstâncias, dependem potencialmente do contexto 
situacional e do olhar que se pretende lançar, são posições dinâmicas e se 
alteram conforme os inúmeros fatores relacionados.
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na qual estamos inseridos atualmente. Ser membro integral das 
comunidades é um sonho desejado da população brasileira, pois 
isso prevê mais do que somente os tradicionais direitos e deveres 
igualitários, prevê a inclusão e a participação. 

Ao mesmo tempo em que se tem o sonho de igualdade para 
todos, também há a crença do merecimento, em que se faz assumir 
que as pessoas estão em situações ruins por não se dedicarem o 
suficiente. Já os que estão bem, têm um histórico positivo, seja de 
merecimento próprio (no qual o indivíduo lutou para conquistar 
seu espaço e participação), herdado (o indivíduo faz parte de uma 
família ou grupo essencialmente incluso, e por isso o é por tabela) 
ou concedido (o indivíduo é incluso a partir de algum ato ou ação 
que as pessoas lhe concedem a possibilidade de participação). 
Não são merecimentos estáticos, e nem sempre o indivíduo tem 
apenas um deles. Tais conceitos foram concebidos partindo dos 
três status de celebridades que Rojek (2008) apresenta: conferida, 
adquirida e atribuída. Esses merecimentos, assim como os status 
de pessoas célebres, conferem empoderamento aos que possuem, 
podendo, na perspectiva da cidadania, ter acesso e participação. 

Na grécia antiga os que estavam dentro das cidades-
estado possuiam efetiva participação, todavia “como já ressaltava 
o filósofo grego Aristóteles, fora da cidade-estado não havia 
indivíduos plenos e livres, com direitos e garantias sobre sua 
pessoa e seus bens” (GUARINELLO, 2008, p.35). Aplicando essa 
lógica atualmente estaríamos construindo muros invisíveis que 
dividem as pessoas em dois grupos: os que são cidadãos plenos 
dentro de cidades-estado simbólicas atribuídas através do status; 
e outro formado por uma maioria em quantidade - e minoria em 
poder - nas periferias dessas cidades-estado contemporâneas, 
que mais do que representar cidades estruturalmente físicas, 
representam cidades simbólicas de poder. 

 
Pertencer à comunidade era participar de todo 
um ciclo próprio da vida cotidiana, com seus 
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ritos, costumes, regras, festividades, crenças e 
relações pessoais. Não podemos, no entanto, 
entender a formação dessas comunidades 
apenas como um processo de inclusão, já que 
o fechamento da cidade-estado implicava, 
necessariamente, a definição do outro e 
sua exclusão. E o outro não era apenas o 
estrangeiro, mas muitos dos habitantes do 
próprio território das cidades-estado. Eles 
participavam da sociedade com seu trabalho e 
recursos, mas não se integravam ao conjunto 
dos cidadãos (GUARINELLO, 2008, p.35).

 
 O outro excluído, na perspectiva abordada por Guarinello 

(2008), adaptando para a realidade do contexto sociohistórico 
atual, são as pessoas que trabalham e produzem dentro das 
cidades-estados simbólicas, mas que delas não participam, ou 
não são integrados a ela, como as pessoas que vivem nas zonas 
periféricas18 e acessam as zonas centrais somente para vender sua 
força de trabalho.  Ainda historicamente, “[...] a cidadania significava, 
portanto, algo mais do que a garantia de plenos direitos. Era, pois, 
um status que oferecia ao cidadão várias possibilidades, indo além 
das destinadas ao indivíduo comum” (REZENDE FILHO; CÂMARA 
NETO, 2001, p.2).

Um dos casos que podem ser elencados para ilustrar 
essa situação teve notoriedade na grande mídia em 2014, os 
“rolezinhos” em que jovens das periferias marcaram encontros 
por meio das redes sociais e aglomeraram-se nas praças de 
alimentação de shoppings frequentados habitualmente por 
pessoas de classes centrais na estrutura social.  A grande crítica 
social era a ruptura do contrato tácito estabelecido entre os pobres 
e os ricos. Se não podem consumir naquele espaço comercial, 
18 Classes centrais e periféricas de acordo com os termos utilizados por Souza 

(2012) para definir os participantes da sociedade e os que estão alocados nas 
zonas periféricas ou descentralizadas.
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não podem frequentá-lo. Isso é um acordo invisível, assinado por 
ambos os participantes dos grupos e constantemente reforçado e 
naturalizado nos discursos. 

Quando os jovens pobres adentraram o templo do consumo 
dos ricos, mostraram em um primeiro momento sua existência 
enquanto seres sociais pertencentes à mesma sociedade, embora 
sejam, por diversos motivos, relegados à invisibilidade nas zonas 
periféricas de poder – muitas vezes dividindo espaços nas “cidades-
estado” simbólicas devido a necessidade de cohabitarem espaços 
públicos (ruas, praças, meios de transporte), embora sem que haja 
interação ou contato. E, em um segundo momento, trouxeram 
à tona a própria existência do contrato tácito de que eles não 
poderiam frequentar esses ambientes sem serem hostilizados e até 
retirados por força policial. Parte da mídia focou suas matérias no 
caso do “rolezinho” em ações de vandalismo – que foram pontuais 
e não condizentes com a essência geral do encontro – e outra parte 
discutiu o incômodo gerado pela presença dos jovens pobres nos 
shoppings que deveriam prezar pela segurança e seletividade dos 
frequentadores. Quando adentraram no espaço proibido deram 
cor e enfoque aos raios invisíveis que bloqueiam suas entradas 
ali, situação advinda de acordos socialmente convencionados e 
naturalizados.

 Outro marco histórico que contribui com essa compreensão 
ocorreu na cidade maravilhosa (Rio de Janeiro – RJ) em setembro 
de 2015, situação que ilustrou esse contexto da demarcação do 
conflito nos espaços geográficos e simbólicos. No primeiro final 
de semana do Rock in Rio, edição de 30 anos do evento, dito como 
maior festival do mundo, a cidade estava lotada – mais que o 
normal - de turistas de todo o país e estrangeiros de toda parte. O 
cenário foi o contexto ideal para a ação do grupo de indinvíduos 
que iniciou um arrastão nas praias de Copacabana e Ipanema, 
percorrendo até o bairro de Botafogo, furtando pertences dos 
banhistas e transeuntes. Temer (2015) traz que
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[...] a consolidação da estratificação social 
no Rio de Janeiro obedece a condições 
particulares parcialmente ditadas pela 
geografia peculiar da cidade, cujo litoral de 
praias arenosas e esteticamente diferenciadas, 
são abruptamente interrompidas por morros. 
São nestes espaços, de difícil urbanização e 
sujeitos a instabilidades de todos os tipos, 
que a população de menor poder aquisitivo, 
esquecidas ou intencionalmente ignoradas 
pelas camadas médias da população, irão 
se abrigar. Nestes espaços, essencialmente 
próximos aos bairros de classe média; grupos 
de indivíduos são socialmente segregados a 
partir de uma rua, de um detalhe qualquer no 
endereço. No Rio de Janeiro, a favela e as suas 
moradias precárias são vistas pelas janelas dos 
endereços desejados e dos empreendimentos 
comerciais voltados para o consumo de luxo. 
(TEMER, 2015, p.89)

O fato, associado ao contexto mais aprofundado dessa 
problemática, levantou diversas discussões sobre a presença de 
pessoas que não possuíam o corpo social adequado (cor, roupas, 
comportamento, etc.) para circular na zona sul – a área mais 
elitista do Rio. Alguns jovens negros que estavam descalços foram 
abordados pela polícia nas praias, usando os critérios citados 
anteriormente para direcionar a busca dos criminosos, reforçando 
preconceitos. Ademais a ação abrupta, preconceituosa e 
excludente do aparelho repressor do Estado, a situação ocasionou 
também a propagação de discursos de ódio, racistas e elitistas, 
culminando na organização de grupos de justiceiros que alegaram 
temer pela segurança dos bairros nobres do Rio, assumindo uma 
postura pró-ativa de vingança na busca de “criminosos”, agindo 
por conta própria, com base em padrões preconceituosos, 
independente do poder da polícia. Outra parcela da população, 
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indignada com a demarcação do preconceito e desigualdade, 
nítidos nessa situação, promoveu posteriormente um protesto 
intitulado “Farofaço”, com cartazes que traziam mensagens “Morar 
longe não é crime, a praia é de todos”; “Andar sem camisa não é 
crime”; “Não ter dinheiro não é crime”; “Seu IPTU não compra a 
praia”; e “A cidade é de todos e a praia também”. Marcando assim 
os três momentos do caso, noticiados pela mídia: os crimes; a 
revolta dos justiceiros; e a revolta das pessoas contra os justiceiros. 

Rolnik (2002) elucida que a mídia tem como uma de 
suas tarefas a construção do território intitulado “subjetividade-
elite”, adaptados para esse estudo como o entendimento do 
estabelecimento de espaços, hábitos, práticas de consumo, que 
são inerentes ao rico, do qual o pobre é insistentemente obrigado a 
se isolar e não participar, não só por falta de condições monetárias 
para tal, e sim essencialmente pelos fios invisiveis (SOUZA, 2012) 
que lhe impedem de acessar o espaço do luxo, condicionados 
somente ao seu espaço de “subjetividade-lixo”. Na nossa 
perspectiva, a separação não está somente entre os que têm fama 
ou não, mas também nos que são cidadãos ou não, socialmente 
aceitos ou não. Iguais constitucionalmente em direitos e deveres, 
mas diferentes em acesso e participação. 

De acordo com Villaça (2011, p.40), no período moderno 
adotava-se uma postura radical, em que “o diferente precisa ser 
colocado fora das fronteiras [...] São corpos considerados ameaças 
à norma, significantes transgressores”. O contexto mudou, embora 
ainda seja possível evidenciar a nítida seleção dos corpos com 
permissão de acesso e os corpos estranhos com bloqueio e 
resistência, colocando-os fora das fronteiras. 

Falar em corpo propõe vislumbrar seu papel enquanto 
“símbolo da sociedade” (VILLAÇA, 2011). O status que dá a permissão 
para a livre entrada e acesso nesses espaços tradicionalmente 
frequentados por cidadãos das classes centralizadas é conquistado 
por meio do próprio consumo introjetado ao corpo, passando ao 
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corpo a incubência de ser socialmente aceito e permitido para 
adentrar tais espaços, tudo isso através das roupas adequadas, 
aparência física aceitável, postura e atitudes condizentes com o 
todo. Rolnik (1997) nomeia de kits de perfis-padrão, ocasionados 
pela dicotomia da globalização que, ao mesmo tempo promove 
a cultura da diferenciação e valorização da individualidade local, 
estabelece e molda pacotes e corpos cada vez mais padronizados 
para serem aceitos globalmente. 

Na era industrial, o corpo era manipulado como 
instrumento da produção, lugar de disciplina 
e controle; na sociedade pós-industrial, 
caracterizada pela difusão do saber e da 
informação, por uma tecnologia que ultrapassa 
a ciência e a máquina para tornar-se social e 
organizacional, repensa-se esse controle. O 
corpo dominado é apenas o do trabalhador 
ou o novo espectro global de fluxos, redes e 
imagens é destinado a controlar sobretudo o 
cidadão consumidor pela produção incessante 
de serviços e desejos? (VILLAÇA, 2011, p.26)

O controle avançou barreiras saindo da dominação física do 
corpo através do trabalho, passando para a dominação simbólica 
do corpo social através do consumo. Talvez os direitos econômicos 
de compra e aquisição têm sido mais confundidos nos últimos 
tempos como sendo a expressão de cidadania, ser cidadão a partir 
do consumo. 

Autores como Baudrillard (1991) e Canclini (1999) trazem 
claramente essa noção de autoafirmação na compra como parte 
da sociedade com a aquisição de bens tangíveis e intangíveis, ao 
passo que as relações mercadológicas tornam-se figurações do 
exercício de cidadania e se tornam proposições da construção das 
identidades. 
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 É possível enxergar a dualidade referente ao consumo, pois 
este é necessário para a vida no sentido de adquirir alimentos, bens, 
experiências, etc., mas torna-se prejudicial ao ser considerado 
consumismo, um exagero que não permite o estabelecimento 
da linha separativa entre desejos e necessidades: todas as coisas 
desejadas tornam-se necessárias. Base de um grande mercado 
de luxo, beleza, supérfluos e outros itens que vivem da cultura 
consumista, considerado por Bauman (2008, p.41) como “um 
atributo da sociedade”. 

 Para Semprini (2006, p.60) em uma análise das décadas de 
1970 e 1980, “o consumo ajudava a afirmar o status e a posição 
social dos indivíduos (o célebre standing) e, assim, a sua identidade, 
à medida que esta última era definida total ou parcialmente pelo 
status”. O que corroborou para a sociedade de consumidores, 
que “representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou 
reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial 
consumista, e rejeita todas as opções culturais alternativas” 
(BAUMAN, 2008, p.71). 

 Nessa perspectiva, Bauman (2008) afere que as próprias 
pessoas participantes dessa sociedade de consumidores acabam 
por tornarem-se mercadorias. Os indivíduos são produtos que 
tentam se adequar para, além de consumir o que está nas vitrines, 
também estar nos holofotes, pelo simples desejo de ser incluído 
no sistema. Para o autor “essa nova maneira, praticada pela 
sociedade líquido-moderna de consumidores, provoca quase 
nenhuma dissidência, resistência ou revolta, graças ao expediente 
de apresentar o novo compromisso (o de escolher) como sendo 
a liberdade de escolha” (BAUMAN, 2008, p.97). Uma forma de 
dominação eficiente, visto que os indivíduos têm a noção de 
liberdade, mas sem dela realmente gozar, escolhendo opções 
dadas a eles como livres, mas sendo elas próprias já selecionadas. 
Têm-se a liberdade forçada de escolha dentro do que é possível 
escolher, dentro de padrões pré-estabelecidos. 
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Há a percepção de que essa discussão se inicia com o 
debate primordial do trabalho, o sustentáculo maior da sociedade. 
É a partir dele que as pessoas conquistam seus merecimentos 
e podem mudar suas vidas, ou ao menos assim é prometido 
para todos. O ciclo que se impõe é: é necessário trabalhar para 
consumir, após trabalhar você deve consumir e para consumir mais 
é preciso trabalhar mais. Quem mais trabalha, mais consome, mais 
conquista bens e acessos, esse será mais cidadão que o outrem, 
que fatalmente vive das benesses do Estado com o pouco que lhe 
é entregue, repartindo entre uma grande maioria em quantidade 
o pouco que é dispensado para que continuem a sobreviver (e 
produzir). 

 A disputa travada diariamente por todos os competidores 
dessa nova cultura do desempenho no âmbito empresarial e social 
é essencialmente a disputa por um lugar no pódio, que não possui 
níveis suficientes para abarcar todos os indivíduos, somente os 
que merecerem a condição de cidadãos plenos. 

Se for possível consumir, logo se torna cidadão e integrante 
da sociedade de consumo. Porém a equação não se resume a 
isso. Existe ainda o fator de desempenho a ser considerado, afinal 
o consumo molda o corpo social para a entrada nos territórios, 
compra acesso aos “direitos”, todavia só o desempenho lhe dará 
constância e participações duradouras. O consumo é volátil e 
passageiro, o desempenho prevê uma estruturação mais sólida 
do status de cidadão.

A sociedade do desempenho (LIPOVETSKY, 2007) não 
trabalha exclusivamente na lógica de valorizar, exaltar e conceder 
status aos que podem consumir, pois também há a promessa 
intrínseca e silenciosa dos benefícios da ideologia do desempenho 
(KRECKEL apud SOUZA, 2012), prevendo uma tríade meritocrática 
de qualificação, posição e salário. 

A ideologia do desempenho é uma “ideologia” 
na medida em que ela não apenas estimula 
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e premia a capacidade de desempenho 
objetiva, mas legitima o acesso diferencial 
permanente a chances de vida e apropriação 
de bens escassos. Apenas a combinação 
da tríade da ideologia do desempenho faz 
do indivíduo um “sinalizador” completo e 
efetivo do “cidadão completo”. A tríade torna 
também compreensível porque apenas 
através do “trabalho” é possível se assegurar 
de identidade, autoestima e reconhecimento 
social. (SOUZA, 2012, p.170)

Eficiente por ser uma condição socialmente incorporada 
por todos, aceita como uma realidade natural que acaba definindo 
os papéis de produtor e cidadão (SOUZA, 2012).  Na perspectiva 
de Lipovetsky (2007, p.264), “[...] o que inflama a época é um estilo 
de existência dominado pela ‘vitória’, o sucesso, a competição, o 
eu de alto rendimento. Ser o melhor, destacar-se, superar-se: eis a 
sociedade democrática ‘convertida’ ao culto do desempenho [...]”. 

Ao buscar idolatrar e vangloriar os melhores, executa-se 
um processo subjacente: humilhar, repudiar e excluir os piores. As 
bíblias religiosas foram substituídas por bíblias do sucesso, livros 
best-sellers que fomentam a competitividade e a sobrevivência no 
mercado e na sociedade. Não se procura a posição de conforto 
ou estabilidade, o oposto é exatamente a meta: desconforto e 
instabilidade, a busca constante de uma excelência prometida, 
inalcançável por ter seu padrão cada vez renovado, em um 
ambiente hostil e comparado ao circo romano, em que animais 
e gladiadores lutavam para conquistar a vitória. Indivíduos se 
digladiando na busca de ocupar melhores posições e melhores 
status na sociedade. Reconhecimento se transformou na moeda 
mais valiosa de pagamento. Reconhecimento pelo trabalho, pela 
atividade que exerce e pelos bons feitos. Reconhecer os indivíduos 
é atribuir-lhes merecimento, logo, status.
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Habitus de Bourdieu e os Hábitos da Mídia

A mídia e seus dispositivos circulam, constroem e veiculam 
representações sociais e conceitos do senso comum, naturalizados 
nas práticas sociais. Por isso é importante compreender seu papel 
na condição da cidadania. 

Como afirma Bourdieu (1997, p.85) a comunicação, ou o 
jornalismo, ou a mídia, “podem agir também, de maneira mais sutil, 
pela lógica do cavalo de Tróia, isto é, introduzindo nos universos 
autônomos produtores heterônomos que, com o apoio das forças 
externas, receberão uma consagração que não podem receber de 
seus pares”. O alastramento da condição sub através dos veículos 
de comunicação poderia, então, ser uma maneira de manter as 
relações de poder e as classes subalternas em seu devido lugar. 

É fato que as ideologias são reconfiguradas e aplicadas 
diariamente no convívio da sociedade entre si, no ensino das 
instituições de educação, a partir das crenças e doutrinas religiosas, 
e até mesmo na cultura organizacional das empresas e atividades 
do trabalho, mas nenhum desses sistemas tem a abrangência, 
frequência, penetração e sutileza de aplicação do poder como a 
mídia. 

Não se pretende, porém, demonizá-la como uma entidade 
maléfica que escraviza e controla os indivíduos, de maneira alguma 
se vê a influência midiática com tais olhos simplificados, afinal 
trata-se de um emaranhado de redes de produção e transmissão 
de conteúdos que são gerados e sustentados pelos próprios seres 
humanos, conscientes e/ou inconscientes do seu papel no jogo de 
poder para a manutenção da estrutura capitalista. 

Intenta-se compreender o conceito de habitus de Bourdieu 
(2007), principalmente na percepção abordada por Souza (2012) 
da reprodução das condições sub da sociedade periférica, 
aplicadas e entendidas sob o olhar dos dispositivos midiáticos, 
visualizando-os como atores principais por serem trilhos de uma 
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super rede comunicacional levando informações e representações 
constantemente para todos os indivíduos.

 
O habitus é, com efeito, princípio gerador 
de práticas objetivamente classificáveis e, 
ao mesmo tempo, sistema de classificação 
(principium divisionis) de tais práticas. Na 
relação entre as duas capacidades que 
definem o habitus, ou seja, capacidade de 
produzir práticas e obras classificáveis, além 
da capacidade de diferenciar e apreciar essas 
práticas e esses produtos (gosto), é que se 
constitui o mundo social representado, ou seja, 
o espaço dos estilos de vida. (BOURDIEU, 2007, 
p.162)

 O habitus de Bourdieu é o insumo principal da produção 
das informações do cenário midiático, ou dos hábitos que são 
frequentemente repassados, utilizando-se do senso comum. 
“Nessas condições, é nosso direito indagar sobre os efeitos 
interpretativos produzidos por algumas manchetes de jornais 
quando estas, em vez de inclinar-se para saberes de conhecimento 
põem em cena saberes de crença que apelam para a reação 
avaliativa do leitor” (CHARAUDEAU, 2013, p.48).

 Para Souza (2012, p.45) o habitus “seria um sistema de 
disposições duráveis inculcadas desde a mais tenra infância que 
pré-molda possibilidades e impossibilidades, oportunidades 
e proibições, liberdades e limites de acordo com as condições 
objetivas”. O mesmo autor revela existir uma unidade de sentido 
que é compartilhada, naturalmente superior aos indivíduos. Essa 
unidade pode ser visualizada nos estudos de Moscovici (2003) 
como sendo as representações sociais, foco da sua teoria aclamada 
sobre o senso comum. Habitus de Bourdieu e Representações 
Sociais de Moscovici têm mais proximidade do que distâncias, 
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possibilitando uma ponte de compreensão do mundo através 
desses conceitos. 

 Esse conceito também explica como os indivíduos não 
se movem aleatoriamente no espaço social, pois a classe que 
pertencem socialmente, compartilha saberes simbólicos que 
lhes segrega para determinados espaços e locais (territoriais, de 
fala e visibilidade). “As mídias? Elas põem em cena, por meio dos 
programas de telerrealidade, um universo feito de vencedores e 
de vencidos em que é preciso ser o melhor, realizar desempenhos 
para se tornar a estrela de amanhã” (LIPOVETSKY, 2007, p.279).

 Verifica-se que os hábitos da mídia na divulgação e 
veiculação dos sentidos naturalizados e convenções de habitus 
na sociedade têm papel significante no processo de continuidade 
da estrutura do sistema capitalista. Apesar de não ser o único 
aparelho ideológico que tem essa função, é senão um dos mais 
influentes na contemporaneidade. 

Uma Desigualdade Piramidal

Essa é uma proposição de reflexão sobre algumas 
possibilidades de tipos de cidadãos existentes na atual sociedade 
do consumo, uma análise baseada na possibilidade de acesso 
e participação dos indivíduos, um avanço das percepções 
de Souza (2012) com a sua discussão sobre a pluralidade de 
habitus sob o olhar midiático de Tuzzo (2014), confluindo nas 
camadas que compuseram a Pirâmide da Cidadania Midiática, 
conceito elaborado pelos autores para tratar do nível de acesso 
e participação dos indivíduos dentro da sociedade com base 
na visão que a mídia lança acerca de sua cidadania, em uma 
perspectiva piramidal que confronta esses pontos de vista. 

Em primeiro momento é importante dizer que não é 
cabível tratar sobre um a-cidadão, ou seja, um não-cidadão. A 
negação total do conceito de cidadão seria inconcebível, visto que 
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todos estão sujeitos às legislações e constituições que conferem 
liberdade, ao mesmo tempo dominação, por parte dessas 
convenções. Imaginar um indivíduo fora desse aspecto é utópico. 
Fora que não é interessante para a estrutura de consumo permitir 
a existência de pessoas além desse sistema, por isso há o esforço 
para que seja algum tipo de cidadão, evitando que as pessoas 
encontrem alternativas de existência. 

Parte-se do suposto que a pirâmide começa do subcidadão. 
O conceito de subcidadania foi apresentado inicialmente no livro 
de Souza (2012) “A construção social da subcidadania”. A pesquisa 
proposta por Tuzzo (2014) na mídia impressa e eletrônica no 
período de 30 de agosto a 05 de dezembro de 2013 analisou o 
emprego da palavra cidadania e seu significado. O resultado foram 
os termos recorrentes de desejo de cidadania como uma expressão 
de falta. Encarar a subcidadania é aceitar a condição sub em que a 
sociedade está mergulhada (TUZZO, 2014).

O cidadão é aquele que está na sociedade de 
forma economicamente privilegiada e pode 
pagar pela cidadania, comprando saúde, 
educação, segurança, lazer, por exemplo, 
ou seja, a cidadania é comprada, é privada, 
disponível e acessível para quem pode pagar 
por ela. Assim, cidadania tem a ver com o 
privado e a busca da cidadania tem a ver 
com o que é público. Cidadania é a plenitude 
de existência do rico e a busca constante do 
pobre. (TUZZO, 2014, p.177). 

 Ou seja, entender o efetivo cidadão é menos complexo 
ao visualizar a categoria sub deste. O cidadão é pleno, completo, 
cumpre seus deveres, tem acesso aos direitos, pode comprar, 
consumir e tem um desempenho plausível na sociedade. Essa 
análise contribuiu para verificar o poder midiático da construção 



58 mídias e desigualdade

de sentidos e a própria atribuição de percepção às identidades 
dos indivíduos da sociedade, visto que:

A mídia apresenta o conceito de cidadania 
como algo em busca, o ideal de quem ainda 
não é cidadão e precisa chegar a essa categoria 
existencial. Não encontramos a palavra 
subcidadania nos discursos midiáticos, o que 
poderia nos levar num primeiro momento a 
compreender que a mídia não considera a 
subcidadania. Mas isso seria um erro, porque 
na verdade a mídia trabalha frequentemente 
com subcidadania em seus discursos e não 
com cidadania. Na verdade fala-se a palavra 
cidadania, mas sempre no sentido de tudo 
que falta, de um objetivo a ser alcançado. 
Os conceitos de cidadania são, na verdade, 
conceitos de subcidadania. O discurso é feito 
para o subcidadão, sob o título de “busca pela 
cidadania”, a subcidadania encontrou um 
sinônimo capaz de não chocar os pertencentes 
a esta categoria. (TUZZO, 2014, p.176).

Com base na observação empírica de acontecimentos 
sociais e de textos midiáticos recorrentes, sugere-se também a 
criação do termo designador “célebre-cidadão”, para as pessoas 
que outrora não eram consideradas, ou que não se consideravam 
cidadãos, mas que através das inúmeras ações de popularização 
das zonas periféricas passaram diretamente para a categoria de 
célebres-cidadãos – jogadores de futebol, cantores, dançarinos, 
policiais, heróis, etc. -, possivelmente na tentativa dos dispositivos 
midiáticos criarem heróis para serem espelhados, mantendo 
uma pequena chama acesa de esperança para que os indivíduos 
continuem sendo produtivos. É um tipo de cidadania concedida 
essencialmente através da exposição midiática.
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Figueiredo e Tuzzo (2011) utilizam vários termos para 
identificar essa categoria na sociedade atual, entre eles, pessoa 
célebre, sujeitos célebres, figuras célebres, mas o termo célebre-
cidadão, que compõe a pirâmide, avança no sentido de considerar 
que a imagem que a sociedade possui dessas pessoas é a da 
cidadania plena. Por isso não são só celebridades, tampouco só 
cidadãos, mas célebres-cidadãos. 

O que mantém o ciclo produtivo e as estruturas base 
do capitalismo é a fé de um dia alcançar status diferenciados 
na sociedade, recebendo o devido reconhecimento e 
benefícios almejados por cada um. Esse é um status de cidadão 
intrinsecamente ligado aos dispositivos midiáticos, não sendo 
possível existir fora desse contexto. 

Existe uma relação bem próxima entre 
desejos, anseios da massa e a construção do 
status de celebridades. Pessoas se tornam 
ícones e personalidades por serem e terem 
o que a grande maioria das pessoas buscam, 
ambicionam e anseiam durante suas vidas. 
Quando estas notórias pessoas estampam seus 
rostos na mídia, a consagração acontece e a 
permanência na fama passa a ser determinada 
pelo público (FIGUEIREDO; TUZZO, 2011, 
p.114).

Se serão celetóides (ROJEK, 2008) ou conquistarão espaço 
permanente como celebridades já não se sabe. Por fim, propõe-
se também o supracidadão, essa é uma categoria atribuída como 
forma de ironia devido ao sentimento da população, que visualiza 
um sistema político e social decadente e desmoralizado no Brasil. 
Essa categoria se atribui aos que estão acima da lei e da ordem, 
pois além de tudo o que um cidadão comum possui, este pode 
ultrapassar todas as barreiras impostas pelas convenções que eles 
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mesmos costumam estabelecer. Devido ao controle dos principais 
monopólios de fala (SODRÉ, 1977), poder, finanças, e outros, 
eles não são tratados como os sub ou cidadãos, têm uma forma 
própria de lidar com o sistema. Seriam os principais responsáveis 
pela manutenção direta da desigualdade, afinal, é a categoria que 
mais se beneficia dessa situação. 

Sintetizando, temos quatro categorias ou designações 
propostas nesse ensaio filosófico: subcidadão - o cidadão que 
não tem acesso, participação, tampouco recursos financeiros 
para comprar tudo isso -, cidadão - seja devido à informação 
ou recursos financeiros, possui poder suficiente para conseguir 
acesso e participação, consumir e ser considerado de bom 
desempenho -, célebre-cidadão - misto de celebridade com 
cidadão, geralmente atribuído a pessoas que eram cidadãos ou 
subcidadãos e ultrapassaram os limites tornando-se referência 
em alguma área esportiva, artística, cultural ou honrosa a partir 
das exposições midiáticas - e o supracidadão – acima da lei, faz 
o sistema trabalhar para si próprio, não sendo sujeito ao mesmo 
tipo de justiça que todos os outros indivíduos da sociedade. A 
grande revolta do sub é ver o supra transgredindo o sistema para 
benefício próprio, enquanto os sub são massacrados pelo sistema, 
seja pela burocracia ou pelo seu regime voltado à punição, ao 
invés da educação. 

Figura 1: Pirâmide da Cidadania Midiática

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa
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É possível?

É possível sermos todos iguais em uma sociedade doente 
(EHRENBERG, 1991) tão competitiva que valoriza somente 
os vencedores através da meritocracia? É possível pensar em 
igualdade construída com alicerces tão desiguais? A ideologia 
da igualdade seria, então, uma forma de manter os indivíduos 
produtivos e consumindo para almejar uma igualdade utópica, 
que na verdade se espera o contrário: a desigualdade é a 
verdadeira fortalecedora das relações capitalistas, de consumo 
e desempenho. Canclini (2007, p.28) reflete questionando se o 
que queremos são “cidades divididas entre minorias com alta 
qualificação produtiva e maiorias com baixo desenvolvimento 
educacional, trabalhos subordinados e mal remunerados?”. 

Na perspectiva tridimensional do discurso a partir de 
Fairclough (2001), se entende que mais do que na prática social, 
verifica-se que o estabelecimento dessas categorias de cidadãos 
parte também das práticas discursivas, e principalmente do 
próprio texto midiático. Souza (2012) coaduna ao afirmar que ao 
esquecer-se de onde vieram, as ideias são naturalizadas passando 
a ser práticas sociais. 

O status cidadão seria então, assim como o status de 
celebridades (ROJEK, 2008), atribuído culturalmente também pelos 
dispositivos midiáticos, por meio dos elementos do consumo e 
desempenho. Carvalho (2013) afirma que nos tempos atuais ainda 
temos o leve sentimento de incompletude frente à tão sonhada 
cidadania, porém Pinsky (2008, p.13), relembra que “sonhar com 
a cidadania plena em uma sociedade pobre, em que o acesso aos 
bens e serviços é restrito, seria utópico. Contudo, [...] dependem 
também da luta e das reivindicações, da ação concreta dos 
indivíduos”. Por isso, além de lutar pelos reais direitos de igualdade 
e equidade para as diferenças na construção de uma cidadania 
para todos, devemos nos ater na reconstrução do complexo 



62 mídias e desigualdade

sistema midiático visando uma mídia mais cidadã, com discurso 
mais democrático (FAIRCLOUGH, 2001), necessitando analisar 
todo o presente-passado de ações errôneas, para encontrar um 
futuro mais satisfatório – para todos. 
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Entre o Silêncio e a Disputa Por Votos: Como o 
Jornalismo Contribui Para Exclusão LGBT

A jovem democracia19 brasileira presenciou, em 2014, o 
primeiro período eleitoral no qual houve constantes embates 
ligados às questões LGBT20. A temática esteve em diversos 
confrontos políticos montados – e midiatizados – como uma 
espécie de arena para adversários que se alçavam aos cargos 
de poder no Executivo e Legislativo. Com apoio da imprensa, e 
reforçados pelas mídias sociais, os discursos foram centrados, 
primordialmente, no projeto de lei21 que criminaliza a 
homofobia. Desse modo, ao discorrer sobre o período eleitoral 
na imprensa, é importante compreender que, no âmbito político 
partidário, esta é uma zona de conflito polarizada basicamente 
entre os que apoiam e os que condenam a criminalização da 
homofobia. 

Essa pesquisa é composta da análise do conteúdo 
publicado nos jornais impressos A TARDE e Massa! ao longo dos 
meses de setembro e outubro de 2014, período que representou 
o momento de maior acirramento eleitoral na disputa pelos 
cargos de presidente da república, senador, governador, 
deputado federal e estadual. O objetivo é apresentar como as 
questões ligadas ao público LGBT foram retratadas nos dois 
veículos de comunicação. O trabalho leva em consideração que 

19 A noção de jovem democracia está atrelada ao fato de o sistema democrático 
ter se estruturado após o término do período militar, que vigorou entre 1964 
e 1985. Desse modo, são apenas três décadas do regime político, tempo 
considerado curto dentro de padrões históricos de análise. 

20 A sigla LGBT, neste trabalho, é utilizada em referência ao universo que envolve 
lésbicas, gays, bissexuais e, no caso da letra T, engloba transexuais, travestis e 
transgêneros. 

21 O projeto de lei que criminaliza a homofobia é o 122/2006, hoje arquivado no 
Senado Federal. 
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os periódicos pertencem ao mesmo grupo de comunicação, o 
Grupo A TARDE, porém, são direcionados para leitores distintos, 
com condução noticiosa construída a partir da noção do público-
alvo e sua classe social.

O Jornalismo, aqui usado com J maiúsculo por ser 
considerado área de conhecimento, é encarado como ator social, 
classificação que o coloca automaticamente também como ator 
político. Isso porque, segundo Carvalho (2012), o Jornalismo 
vai além de um simples construtor de fragmentos da realidade 
e se encaixa como integrante dos processos de construção 
social da realidade. Seu poder de influência recai tanto sobre o 
Estado como nos movimentos sociais, que lutam por reparação 
e igualdade de direitos em contextos de tensões que não mais 
operam na invisibilidade, e sim como elementos que merecem ser 
midiatizados.

Nessa perspectiva, a cobertura jornalística é 
reveladora das contradições sociais, dos jogos 
de poder, da diversidade de visões de mundo 
(culturais, científicas, comportamentais, 
éticas, morais, religiosas e tantas outras) e dos 
múltiplos interesses em disputa, elementos 
que, a propósito, constituem, não por acaso, 
os objetos mesmo da tessitura noticiosa que 
cotidianamente nos apresentam as mídias 
informativas. (CARVALHO, 2012, p.122)

Uma vez que falamos de atores sociais, é importante pontuar 
que os jornais A TARDE e Massa! possuem três características 
básicas que justificam o potencial para tornarem-se objetos de 
pesquisa. Primeiro, possuem periodicidade diária de segunda 
a sábado, dias nos quais houve possibilidade de comparar os 
conteúdos publicados. O domingo foi excluído da análise, pois é o 
dia no qual o Massa! não circula.
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O segundo fato é que fazem parte do mesmo grupo de 
comunicação, o Grupo A TARDE22, considerado referência em 
termos de comunicação de massa na Bahia. Por fim, possuem 
ampla circulação em Salvador (estão no grupo do mass media). O 
A TARDE é comercializado por R$ 2,50, enquanto o Massa! pode ser 
adquirido por R$ 0,50. A noção de preço está ligada diretamente 
ao público-alvo, enquanto o primeiro é produzido para classes 
sociais de médio e alto poder aquisitivo, o segundo é destinado 
aos consumidores com menor potencial de compra.  

A análise desse contexto midiático não está centrada nas 
Teorias do Jornalismo e na Análise do Discurso. Atuando na linha 
dos Estudos Culturais e com a proposta de transitar pelos Estudos 
das Subalternidades, a ambição deste artigo é levar o debate para 
o âmbito do olhar pós-estruturalista baseado em Foucault (1988), 
que considera o discurso como algo que precisa ser analisado 
a partir de movimentos históricos e das relações de poder que 
ajudam a entender as construções discursivas.

O primeiro passo desta análise está no olhar quantitativo 
e qualitativo dos conteúdos publicados23. No A TARDE foram 
publicadas 16 matérias, uma nota e um artigo que fazem ligação 
direta entre as eleições e o universo LGBT. Entre as matérias, nove 
fazem menção direta à temática, com títulos que já anunciam qual 

22 O grupo A TARDE é um dos principais grupos de comunicação da Bahia. 
Seu principal produto é o jornal A TARDE. Criado em outubro de 1912, o 
centenário periódico tem sido testemunha dos principais fatos da Bahia, do 
Brasil e do mundo. Em 1º de dezembro de 1983 é inaugurada a rádio A TARDE 
FM, que, em 1986, passou a ser chamada de FM 104 e, em 2006, voltou ao 
primeiro nome. O avanço enquanto grupo de comunicação foi continuado 
com a chegada de novas mídias, como o Agência de Notícias, em 2002, o 
portal A TARDE On Line, a revista dominical Muito e o jornal Massa!, lançado 
em outubro de 2010. A maioria dessas datas está registrada no livro Um século 
de jornalismo na Bahia, lançado em homenagem ao centenário do jornal A 
TARDE (ver referências bibliográficas).  

23 Os títulos dos conteúdos publicados no período analisado podem ser 
conferidos no link https://www.sendspace.com/file/bi114j
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o assunto a ser abordado no texto, como por exemplo: “Marina 
mantém apoio dos homossexuais”, “Luciana Genro questiona 
posição do PSDB sobre os gays” e “Dilma critica homofobia e 
projeto econômico do PSDB”. 

Nas outras sete matérias, a presença da temática LGBT 
está inserida dentro de outro assunto, como é o caso do texto 
intitulado “Líderes de grupos são mais votados em Salvador”. 
Nesse caso, o foco da notícia são os altos índices de votação de 
candidatos, sendo que os homossexuais são citados por conta de 
Sargento Isidório de Santana (PSC), conhecido por ser defensor da 
bandeira anti-gay.

Seja como foco principal ou dentro de outro contexto, 
as principais fontes de informação das matérias são os políticos. 
O enquadramento da notícia é sempre baseado ou reforça 
declarações dadas por candidatos, sejam elas de cunho 
homofóbico ou de apoio aos gays, que hoje são vistos como 
importantes peças na aquisição de votos. 

Um exemplo está na edição do dia 24 de setembro, cujo título 
é ‘“Homofobia” esquenta debate de candidatos’. O texto apresenta 
o embate entre candidatos ao governo da Bahia, pontuando 
que o “momento mais tenso” ocorreu quando o dirigente de um 
grupo gay da cidade de Feira de Santana questionou a respeito 
das propostas para combater a homofobia. O tema foi conduzido 
a partir de declarações dos candidatos, que se dividem entre os 
apoiadores da criminalização da homofobia e os que estão na 
base conservadora e optam pela crítica ao movimento LGBT. 

Seis dias depois, novas matérias são publicadas, desta 
vez tendo como estopim as declarações do candidato à 
presidência Levy Fidélix (PRTB), que, durante um debate, associou 
homossexualidade à pedofilia. Frases do candidato foram repetidas 
exaustivamente nos veículos de comunicação e nas redes sociais. 
Entre as atrocidades ditas estão: “aparelho excretor não reproduz” 
e gays precisam de tratamento psicológico “bem longe daqui”.
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Ainda sobre Fidélix, foram veiculadas nos dias 30 de 
setembro e 1º de outubro duas matérias, cujos títulos são 
respectivamente: ‘Grupo marca “beijaço” gay contra Fidélix’ e ‘GGB 
vai recorrer à Justiça contra Levy Fidélix, diz Marcelo Cerqueira’. 
Desta vez, além das falas dos candidatos, havia fontes como o 
Grupo Gay da Bahia (GGB), advogados e outros políticos que 
repercutem as declarações de Levy Fidélix.

O motivador para a publicação das matérias foi 
justamente o lugar de fala de quem não apoia a criminalização 
da homofobia. É o discurso de quem deseja reforçar o status quo 
de normalidade, deixando o LGBT como subalternizado. Dentro 
de uma briga por aquisição de votos, pode-se contextualizar com 
a visão foucaultiana de que o discurso “veicula e produz poder; 
reforça-o, mas também o mina, expõe, debilita e permite barrá-lo” 
(FOUCAULT, 1988, p.112).

No sentido oposto está o jornal Massa!, considerado o 
irmão mais novo do A TARDE. Os jornalistas que produzem esse 
periódico preferem manter o silêncio ao não reproduzir uma 
matéria sequer sobre a pauta LGBT e as eleições. É o silenciamento 
que priva o leitor de informações a partir do que se acha mais 
adequado diante da sua condição social. Entre setembro e outubro, 
não houve nenhuma matéria ou nota sobre os LGBTs nas eleições. 
Todo o conteúdo político foi resumido em cinco publicações 
veiculadas na coluna semanal Gmaiúsculo, reproduzida sempre às 
sextas-feiras e focada em temáticas do universo LGBT que estejam 
em destaque. 

Nos dias 05 e 12 de setembro, e 03 e 10 de outubro, os títulos 
foram, respectivamente, “Os LGBTs e as eleições”, “Presidenciáveis 
versus LGBTs”, “Presidenciáveis e a homofobia”, “Morto de 
vergonha!” e “Declarações homofóbicas podem custar R$ 1 mi 
a Levy Fidelix”. Além de ser uma coluna semanal, o conteúdo é 
estruturado em formato opinativo, o que difere do jornalismo 
informativo no qual se inseriu as questões LGBT no jornal A TARDE.
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No Jornalismo trabalha-se com a separação entre gêneros 
textuais. Desse modo, artigos, colunas, notas, editoriais, entre 
outros, são considerados a opinião de um enunciador que 
emite seu posicionamento ao público, neste caso o colunista. 
Isso é diferente de matérias, notas e reportagens, que estão no 
gênero informativo e representam a produção noticiosa a partir 
da entrevista com fontes e dados apurados que trazem a ideia 
de construção noticiosa por meio de material colhido, e não 
necessariamente da opinião do emissor da mensagem. 

Apesar de válida a iniciativa de ter uma coluna sobre 
dissidência sexual e de gênero, quando o jornal Massa! oferece 
visibilidade à temática LGBT, concentra sua produção em um setor 
específico (a coluna), ao invés de disseminar conteúdo ao longo 
da sua produção, como faz seu irmão centenário. Essa substituição 
do discurso pelo não dizer, segundo Foucault (1988, p.112) aponta 
para a máxima de que “o silêncio e o segredo dão guarida ao 
poder, fixam suas interdições; mas, também, afrouxam seus laços 
e dão margem a tolerâncias mais ou menos obscuras”. 

O fato é que nenhum dos dois periódicos consegue sair 
do jogo político e entrar, de fato, na pluralidade que envolve as 
reivindicações e o próprio movimento LGBT. É identificado um 
modelo de discurso anacrônico, algo que, como explica Pelúcio 
(2012), consiste em construir um lugar para o subalterno sem levar 
em consideração que o subalternizado possui demandas que 
estão além desse lugar que o colocam de modo estereotipado e 
genérico. É a “prática de falar do outro colocando-o em um tempo 
diferente do tempo daquele em que se está falando”. (PELÚCIO, 
2012, p.400)

Percebe-se que quando a fala não vem do grupo social que 
subalterniza os homossexuais, o emissor é o que tenta combater a 
homofobia e enxerga a posição de subalternizado como algo a ser 
reparado, tendo o voto como recompensa. E, no final do debate, 
o subalterno não teve (e dificilmente terá) a possibilidade de falar.



73mídias e desigualdade

Falar dos saberes subalternos não é, portanto, 
apenas dar voz àquelas e àqueles que foram 
privados de voz. Mais do que isso, é participar 
do esforço para prover outra gramática, 
outra epistemologia, outras referências que 
não aquelas que aprendemos a ver como as 
‘verdadeiras’ e, até mesmo, as únicas dignas 
de serem aprendidas e respeitadas (PELÚCIO, 
2012, p.399).

Essa atual configuração da comunicação demonstra como é 
nula a capacidade do mass media de alcançar o modelo minimalista 
de comunicação, proposta feita por Rincón (2009) com base em 
três reflexões que deveriam ser inseridas nas rotinas produtivas 
do jornalismo. A primeira delas é a necessidade de “pensar com la 
propria cabeza”, algo que significa produzir conhecimentos a partir 
de leituras, estudos e experiências que são contextualizadas com 
a realidade de quem deveria ter voz.

O segundo momento é o “tener qué decir”, que representa 
a capacidade de investigar diferentes realidades e trazer histórias 
e relatos que podem ser contextualizadas com os cenários de 
reivindicação do grupo social. Por fim, existe o “ganarse la escucha”, 
o saber narrar nos ambientes midiáticos, sociais e institucionais, 
revelando à sociedade o que determinado segmento sente, 
precisa e reivindica. 

Na contramão dessa ideia, o público LGBT se viu retratado 
nas eleições a partir dos pensamentos emitidos pelos agentes 
da política partidária. E não ganharam o direito de se expressar 
a partir de um lugar de fala autônomo e com potencial de 
atingir os receptores com uma mensagem eficaz. O contexto da 
mídia esteve a passos largos desse modelo crítico proposto por 
Rincón (2009), que coloca a comunicação como um campo de 
conhecimento, e não apenas como um canal de informação e de 
suportes tecnológicos. Desse modo, os jornais analisados servem 
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de exemplo de como há limitações na comunicação, em especial 
no mass media. 

Temos de criar uma máquina audiovisual 
de contatos e fluxos. Uma comunicação de 
urgência. Temos que desprogramar a academia, 
a universidade e os estudos de comunicação 
para ouvirmos outras maneiras de estar na 
vida, são as sensibilidades dos indígenas, dos 
migrantes, das mulheres... é converter esses 
cenários em uma grande conversa. Comunicar 
é para se encantar com a vida e gerar alegria. 
O manifesto é de “mais narrativas e menos 
conteúdos”. Vamos dar oportunidades para a 
forma social que queremos.  (RINCÓN, 2009, 
p.17, tradução nossa)

Entende-se de representação o que Uzêda (2008) 
indica como construções feitas do real, espécies de leituras e 
interpretações da realidade que passam a ser externalizadas pelos 
veículos de comunicação. Essas construções estão impregnadas 
de relações sociais, contexto histórico e de ações coletivas. Desse 
modo, a representação contribui para a estruturação de uma 
realidade comum a um grupo social que passa a compartilhar 
certas práticas. “Dentro dessa perspectiva, as representações 
sociais são imagens construídas sobre o real, pontos de vista que 
são elaborados a partir de uma determinada posição no espaço 
social” (UZÊDA, 2008, p.66). 

Como agente crucial nesse processo de representação 
social, os veículos de comunicação, ainda segundo Uzêda (2008), 
devem ser entendidos como instituições sociais que refletem 
ideias e conceitos fincados no cotidiano. Essa realidade produz 
discursos que se alojam no imaginário coletivo, culminando com 
a criação de modos de “percepção e interpretação da realidade”. 
Ao mesmo tempo, a pesquisadora utiliza conceitos de Joan 
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Scott24 (apud UZÊDA, 2008, p.68) para colocar a mídia também 
na “dimensão organizacional”, ou seja, dentro de uma rotina de 
produção que inclui a tradução do mundo simbólico em normas 
e valores, o que leva o receptor da mensagem emitida pela mídia 
a ter “certos modos de pensamento, comportamento e modelos 
que servem para a construção ou desconstrução dos valores 
tradicionais e dominantes”. 

Deste modo, a necessidade de um controle de 
qualidade nos comerciais de televisão, e na mídia 
em geral, como uma forma de garantir uma 
melhor representatividade da especificidade 
identitária que existem na sociedade brasileira 
é de extrema importância para um respeito 
à heterogeneidade. Além disso, através do 
controle de qualidade, situações ou imagens 
de agressão e violência física e/ou simbólica a 
constroem de estereótipos sobre determinados 
grupos sociais, como os negros, homossexuais, 
deficientes, idosos e as mulheres, poderão 
ser trabalhados de forma mais consciente e 
política na mídia (UZÊDA, 2008, p.79).

O conceito de representação, no entanto, carece de maior 
contexto diante de sua complexidade que vai além do que é 
exposto pela pesquisadora citada no parágrafo anterior. Conforme 
Carvalho (2004, p.517), existem três principais contextos nos quais 
a palavra representação é conceituada e utilizada. O primeiro é 
representação como a “imagem ou ideia que se faz de algo ou de 
alguém”. Essa categoria é a que melhor se aplica neste trabalho, já 
que trabalha-se com a representação construída por dois jornais 
de grande circulação. 

24 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Revista Educação 
e Realidade. Porto Alegre: V.2, n. 20, jul./dez. 1995.  
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O segundo conceito de representação está ligado à 
“encenação teatral”, ao universo da incorporação de personagens 
por quem assume a missão de se passar por outro alguém. O 
representar está no âmago da atividade teatral e assume caráter 
indissociável à teatralidade das experiências. Dentro do contexto 
da indústria cultural e comunicação de massa, importante 
ressaltar que a palavra teatral abarca toda e qualquer produção 
na qual seja possível experimentar vivências e histórias a partir 
da representação do outro, como é visto nos filmes, nas novelas, 
seriados, etc. 

A terceira concepção de representação está ligada à 
“transferência feita por alguém a um terceiro, do direito de falar 
e agir em seu nome, de ‘representá-lo’ em termos jurídicos, sociais 
ou políticos”. Esse é o contexto mais envolvido no âmbito da 
legislação e da política partidária, dando ao termo representação 
um caráter burocrático e construído dentro das normatizações 
impostas pelo Estado e que tornam-se reguladoras das diretrizes 
seguidas pelo coletivo. Nesse caso, a representação passa por uma 
relação de aceitação entre dois ou mais indivíduos, que concordam 
mutuamente que o representar deve acontecer dentro de padrões 
legalmente balizados.

Mesmo diante do fato de as três categorias de representação 
serem distintas, Carvalho (2004) assegura que há semelhanças 
entre elas. Trabalhar com representação, de algum modo, se torna 
uma espécie de transitar entre as três denominações, apesar de, 
em alguns casos, haver nítida predominância teórica de uma das 
definições. 

Vale ressaltar que essas acepções mantêm entre 
si pontos de convergência: a encenação ou 
teatralidade é uma forma de “presentificação” 
de sentidos ou ideias; se o representante age e 
decide em nome de outro é porque se admite 
que ele incorpora as ideias, os interesses ou 
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pontos de vista daquele a quem “representa”. 
Mesmo quando se enfoca apenas a primeira 
acepção, não há um, mas múltiplos conceitos de 
representação que variam em razão da ênfase 
e conexões atribuídas às dimensões, cognitiva, 
valorativa e pragmática; da sua origem social 
e subjetiva; das teses sobre a “natureza” dos 
signos e das imbricações entre real e imaginário. 
(CARVALHO, 2004, p.517 – 518)

Carvalho (2004) pontua que existe uma dimensão cognitiva, 
de aprendizado e conhecimento, na dinâmica da representação. 
Isso porque a representação está atrelada à natureza do 
conhecimento possível de determinada realidade. A autora cita o 
filósofo grego Platão, que, por meio do Mito da Caverna, inaugura 
a representação do que seriam homens comuns presos à realidade 
com representações que os deixavam fechados em um cenário 
de sentidos e percepções que impediam o aprendizado do que 
se passava no outro mundo sem representação, ou seja, do lado 
de fora da caverna. A representação, desse modo, será sempre 
a “presentificação de uma ‘ausência’, diz algo a respeito de um 
‘objeto’, seja ele uma coisa do mundo, uma ideia, um sentimento, 
(re)apresentado em outra ‘matéria’, os signos, os símbolos”. 
(CARVALHO, 2004, p.519)

Outra dimensão da representação, segundo Carvalho 
(2004), está atrelada à questão pragmática do termo, pois, o que 
é representado, termina por ser demarcado, limitado para que 
haja a interpretação de quem lê a representação oferecida. Nesse 
sentido que a representação ganha ainda mais importância 
quando está no âmbito social. A autora segue a proposta de 
Serge Moscovici25 (apud CARVALHO, 2004, p.523) para explicar 
que a expressão representações sociais tem também a função de 

25 MOSCOVICI, Serge. La psycanalyse, son image et son public. Paris: Press 
Univesitaires de France, 1961.
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“especificar as representações do ‘senso comum’, que orientam 
as interações dos homens ordinários integrando-os à ‘realidade’ 
da vida cotidiana”.

As representações sociais, no caso da mídia, podem ser 
contextualizadas com Carvalho (2004) partindo do pressuposto 
que possuem caráter prático. Elas carregam modos de reconhecer a 
realidade e formulam “intervenções de valores e códigos seletivos” 
que delimitam como muitos indivíduos pensam e se comportam. 
Essa perspectiva, ainda segundo Carvalho (2004, p.523), difere de 
representação coletiva, que estaria atrelada a aspectos culturais 
“mais profundos” de uma determinada sociedade, com material 
reunido de uma história que fomenta a memória e a identidade.

As lacunas encontradas no discurso midiático, de acordo 
com Abdala Junior (2004), são causadas pelas relações de consumo 
que massificam as produções. Isso gera uma “uniformização da 
diferença” que não contempla as nuances identitárias. No caso 
dos LGBTs, a limitação do discurso midiático deixa de englobar 
a pluralidade do ativismo e das nuances ligadas à sexualidade 
e gênero. Relativizando com a perspectiva abdaliana, é preciso 
inserir o debate da sexualidade no âmbito do que o autor chama de 
“mestiçagem”, ou seja, de como a cultura LGBT está mesclada com 
outras culturas e precisa ser encarada a partir dessa construção. 

Outra noção que precisa ser contextualizada é a de 
“hibridismo cultural”, que, neste caso, levaria o modelo de 
representação LGBT a um contexto de capitalismo informacional. 
Isso porque é a produção influenciada pelo desejo de vender que 
leva os dois jornais a conduzirem seu modelo noticioso de modo 
distinto, sendo que ambos levam a caminhos frágeis e não lidam 
com a temática de modo crítico e aprofundado. 

Mas, afinal, qual seria o meio de se alcançar um modo 
apropriado de noticiabilidade? Abdala Junior (2004, p. 11) 
explica que tudo “no império do capital, pode ser transformado 
em mercadoria”. Sendo assim, é preciso repensar as práticas do 
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Jornalismo para que o conteúdo seja, ao mesmo tempo, adequado 
aos padrões de consumo, sem perder sua capacidade de debater 
com profundidade questões culturais. E isso envolve a melhor 
formação de profissionais da comunicação e de empresários 
que tenham a noção do papel social que cumprem ao assumir 
um veículo de comunicação. Além disso, é necessário ampliar o 
diálogo da mídia com os movimentos LGBTs. 

E, a partir desses valores comunitários, será 
possível estabelecer projetos de instituições 
sociais que coloquem a tecnologia sob o 
controle das necessidades e dos desejos das 
pessoas e não apenas como veículo de uma 
automação que implique competitividade e 
exclusão (ABDALA, 2004, p.13).

No Brasil, as bases coloniais, ocidentais e cristãs fincaram 
estruturas de poder a partir da cultura que exclui segmentos 
que fogem do padrão colocado como normal. Dentro das 
especificidades do público LGBT, é notório como suas demandas 
ainda são encaradas por muitos como solicitações de uma minoria, 
um grupo que se comporta de modo estranho e anormal aos 
padrões. É a colocação deles na situação de abjeção, de negação 
aos padrões da normalidade. Isso porque o modelo de pensamento 
está centrado no que Glissant (2001) chama de cultura atávica, 
aquela que “parte do princípio de uma Gênese e do princípio de 
uma filiação, com o objetivo de buscar uma legitimidade sobre 
uma terra que a partir desse momento se torna território”. 

Glissant (2001) explica que em países de cultura atávica há 
uma tendência ao “genocídio” e “massacre” de grupos sociais que 
se afastam desses modelos de dominação. O que, no caso do LGBT, 
pode ser confirmado pelos crimes de homofobia noticiados com 
frequência. E para que este cenário seja alterado, o autor sugere 
que as pessoas passem a ser educadas para encarar a pluralidade 
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das identidades culturais. É a educação como pano de fundo 
dentro do apelo que o autor faz pela diversidade. 

Uma alternativa para termos melhores meios de 
comunicação, a partir de uma visão baseada em Glissant (2001), 
passa, antes de tudo, pela formação dos indivíduos. É a partir 
de uma sociedade educada para as diferenças que a produção 
noticiosa terá mais chances de abarcar a pluralidade das questões 
identitárias. No caso específico do Jornalismo, vale considerar as 
proposições de Colling e Sant’Ana (2014), que consideram a não 
existência de um fórmula pronta que defina como o LGBT deve ser 
representado nas aparições midiáticas. Até porque isso seria uma 
normatização, algo combatido em modelos de pensamento que 
buscam fissurar as normatizações.

Os autores pontuam a necessidade de a mídia 
“problematizar as identidades” e ir além dos debates que focam em 
determinados aspectos da pauta LGBT em detrimento de outros 
que são esquecidos, como é o caso dos inexistentes debates entre 
políticos que deveriam problematizar as nuances do universo trans. 
É preciso buscar visibilidade midiática que respeite dissidências 
sexuais e ouça, de fato, o público LGBT. E isso acontecerá somente 
quando a mídia promover o “questionamento e a quebra da 
heterossexualidade compulsória e da heteronormatividade26” 
(COLLING & SANT´ANA, 2014, p.264).

Sem empenho em focar na amplitude das questões 
identitárias, resta ao jornalismo fortalecer a própria cultura da 

26 De acordo com Butler (2014), a heterossexualidade compulsória regula o 
gênero como relação binária entre o masculino e o feminino, com diferenciação 
fincada nas práticas e desejo sexual. A heterossexualidade compulsória é a 
normatização da heterossexualidade como algo natural, em detrimento das 
demais sexualidades tidas como anormais. A heteronormatividade é a ideia 
de que todos, inclusive os gays, devem seguir padrões heterossexuais de 
comportamento. Segundo Nogueira (2013), na heteronormatividade todos 
devem organizar suas vidas no modelo heterossexual, sejam heterossexuais 
ou não. Assim, a heterossexualidade não é apenas orientação sexual, mas “um 
modelo político que organiza a vida das pessoas”.
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mídia, que, segundo Kellner (2001), será erguida a partir de 
produções de massa em veículos de comunicação que organizam 
o modo de pensamento da coletividade. Esse é um fenômeno que 
ganha força com o advento da televisão. O autor explica que, a 
partir daí, as ferramentas de comunicação foram gradativamente 
ampliando o domínio da cultura veiculada pela mídia, com a 
chegada de TV a cabo e por satélite, videocassete, tecnologias 
de entretenimento e mais recente o computador. Kellner (2001, 
p. 11) esclarece que “as diversas formas da cultura veiculada pela 
mídia induzem os indivíduos a identificar-se com as ideologias, as 
posições e as representações sociais e políticas dominantes”. 

Portanto, enquanto a cultura da mídia em 
grande parte promove os interesses das 
classes que possuem e controlam os grandes 
conglomerados dos meios de comunicação, 
seus produtos também participam dos 
conflitos sociais entre grupos concorrentes e 
circulam posições conflitantes, promovendo 
às vezes forças de resistência e progresso. 
Consequentemente, a cultura veiculada pela 
mídia não pode ser simplesmente rejeitada 
como um instrumento banal da ideologia 
dominante, mas deve ser interpretada e 
contextualizada de modos diferentes dentro 
da matriz dos discursos e das forças sociais 
concorrentes que a constituem[...] (KELLNER, 
2001, p. 27).

É com base nas ideias de Kellner (2001) que pode-se 
afirmar que o modelo de discurso produzido pelo jornalismo 
impresso está muito mais focado em atender as demandas de 
mercado do que, de fato, angariar novos leitores engajados em 
causas de minorias ou investir em conteúdo que cause fissura 
nos padrões heteronormativos. Ele explica que o poder ampliado 
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da mídia na vida contemporânea tem de ser contextualizado 
com a indústria cultural, que “cria produtos específicos que 
reproduzem os discursos sociais encravados nos conflitos e nas 
lutas fundamentais da época”. 

Protagonismo Do Candidato

O jornalismo impresso do Grupo A TARDE durante o 
período eleitoral de 2014 deu ampla visibilidade à temática LGBT, 
porém foi incapaz de produzir conteúdo aprofundado e reflexivo. 
A produção foi centrada na fala dos candidatos, com nenhuma 
abordagem que fugisse de um protagonismo dado aos políticos. 
Foram deixadas de lado as múltiplas nuances do atual momento 
de luta pelo reconhecimento das dissidências sexuais e de gênero 
como espaços que merecem ser ouvidos e respeitados. 

Apesar de o recorte desta análise estar centrado no período 
eleitoral, a leitura assídua dos periódicos permite identificar esse 
cenário como algo constante. A mídia tem sido pouco eficaz na 
abordagem de assuntos que aprofundem os debates em torno das 
questões de sexualidade e gênero. É preciso investir na qualidade 
do conteúdo a partir de matérias e reportagens que questionem 
os processos heteronormativos, além de textos opinativos que 
levem à reflexão e tirem o leitor da superficialidade encontrada 
no noticiário online, radiofônico e televisivo. 

Quando o jornal A TARDE, feito para as classes A e B, centra 
sua cobertura no factual do jogo político, ele pouco relativiza com 
as causas da homofobia e ao seu leitor nada oferece para que haja 
o contexto da temática com sua rotina de vida (a menos que o 
leitor também faça parte do grupo subalternizado). Desse modo, 
existe a informação, mas não o seu contexto amplificado.

Por outro lado, quando o Massa! se cala diante do debate, 
está dito no silêncio que os públicos das classes C, D e E não 
precisam ter acesso a esse tipo de informação, bastando centrar 
sua produção noticiosa em assuntos ligados à criminalidade 
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e entretenimento (como nas paradas gays). É a velha máxima 
de sangue e festa para agradar o povo. E o leitor, que pouco ou 
nada observa nesse processo de dominação se mantém alheio a 
processos sociais que atingem toda a coletividade. 

O mais grave é nenhum dos jornais se esforçar para ingressar 
em assuntos como binarismos de gênero, heterossexualidade 
compulsória, heteronormatividade e garantia de direitos ao 
público trans. É o silêncio absoluto na mídia que se torna refém 
das limitações discursivas dos candidatos. Segue-se a tendência 
de reproduzir e polemizar, sem a capacidade de aflorar novos 
debates em um ciclo de discussões que poderia começar entre os 
candidatos e ser levado à população em geral.

O fato é que estamos inseridos em um processo histórico de 
exclusão que perpassa todas as relações humanas, e o Jornalismo 
está envolvido nessa dinâmica. A voz do LGBT não é ouvida, 
pois ela vai de encontro à lógica dominante excludente. Essa é 
uma problemática que termina por ser naturalizada na cultura, 
portanto, dentro da necessidade de buscar votos, há quem se 
imponha como candidato(a) representante dessa fatia excluída, 
porém, sem uma representação efetiva da pluralidade que existe 
no universo LGBT (se é que há chance dessa representação ser 
possível). No final das contas, as lésbicas, os gays, as travestis, 
transexuais, transgêneros, dentre outros, não gritam seus anseios 
sociais nas páginas do jornal. 

Buscar a fidelidade do público com o atual modelo de 
produção de conteúdo e outras estratégias de mercado só reforça 
preconceitos e fomenta a cultura da mídia, mas não garantirá a 
formação de novos leitores dentro das novas gerações que pouco 
dialogam com o jornalismo impresso, mas nascem com telefones e 
tablets conectados à internet. Para que a mudança seja viabilizada 
será preciso alterar a própria rotina do fazer jornalístico. Se as 
redações hoje estão informatizadas, o Jornalismo precisa também 
atingir outro estágio de produção, mais comprometido e voltado 
às transformações sociais que se impõem no cotidiano. 
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Porém isso jamais será atingido enquanto mantivermos 
o foco da rotina produtiva nas redações apenas no excesso de 
cobertura factual, na corrida contra o deadline e na comercialização 
do jornal como o meio de comunicação preparado apenas para 
mostrar o que aconteceu ontem. O anseio (talvez utópico) de 
um novo fazer jornalístico envolve também a formação de novos 
profissionais de comunicação conscientes do papel social que 
desenvolvem, e que estejam prontos para enfrentar modelos 
coloniais e arcaicos de pensamento, a partir de uma visão mais 
acertada da pluralidade cultural e identitária que precisa ser 
fomentada na sociedade com apoio dos jornais que todos os dias 
chegam às bancas.
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Acesso às Informações Públicas do Governo Federal: 
Desigualdades Observadas na Implementação Da Lei

Este trabalho trata de Análise Documental realizada em 
material disponibilizado pela Controladoria Geral da União (CGU) 
em seu sítio eletrônico. Os dados levantados mostram qual o 
perfil do usuário do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), na 
sua versão virtual ou eletrônica (e-SIC), que foi criado a partir da 
Lei de Acesso à Informação (LAI). O que se buscou foi, olhando 
para as informações disponibilizadas pela CGU, entender quais 
desigualdades estão presentes no acesso às informações públicas 
do Poder Executivo do Governo Federal.  Trata-se de um estudo 
exploratório. Analisou-se as desigualdades no acesso tendo como 
categorias de análise a escolaridade dos usuários e a origem dos 
pedidos por estados brasileiros. Ao verificar como se dá o acesso 
às informações públicas por estados da federação, foi possível ter 
considerações com relação à posição econômica dos usuários. 
Antes de entrar nos dados e no entendimento conquistado a 
partir deles, vale a pena entender um pouco o que é a LAI.

 Em 16 de maio de 2012 passou a vigorar em todo 
o território brasileiro a Lei Nº 12.527/2011, Lei de Acesso à 
Informação ou simplesmente LAI. Essa nova legislação se propõe 
a resolver um problema histórico do País, o privilégio de acesso 
às informações públicas, que sempre prejudicou os grupos 
socialmente excluídos.

Jardim (1999) afirma que existe no Brasil uma desigualdade 
na distribuição de informações públicas e as classes hegemônicas 
usam a informação como um instrumento de dominação sobre 
as classes dominadas. Esse autor diz, ainda, que existe, além da 
desigualdade, uma mistura do público com o privado, com os 
grupos hegemônicos tratando informações públicas como se 
fossem suas.
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 Leis de acesso às informações públicas já vigoram em mais 
de 90 países (Ver QUADRO 1) e visam a garantir que os cidadãos 
possam acompanhar os atos dos poderes públicos. A Suécia foi 
o primeiro Estado a regulamentar tal assunto, aprovando sua lei 
de acesso à informação pública ainda no Século XVIII, em 176627. 
A lista dos países que já contam com uma legislação de acesso 
à informação pode ser acessado no Global Right to Information 
Rating28.

Depois dessa legislação do país escandinavo, apenas em 
1946 o tema ganhou relevância mundial quando a Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a 
Resolução 59 que afirma: “A liberdade de informação constitui 
um direito humano fundamental e a pedra de toque de todas as 
liberdades a que se dedica a ONU”, (MENDEL, 2009, p.8).

Ainda segundo o mesmo autor, em 1948 a ONU aprovou 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos que trás em seu 
Artigo XIX a determinação de que o acesso a informações detidas 
pelos Estados é um direito humano. Diz o artigo:

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião 
e expressão; este direito inclui a liberdade de, 
sem interferência, ter opiniões e de procurar, 
receber e transmitir informações e ideias por 

27 Todas as informações sobre a lei de acesso à informação da Suécia vieram de 
duas fontes, o parlamento sueco <http://www.riksdagen.se/> e a Fundação 
Anders Chydenius <http://www.chydenius.net/>. Ambos os sites oferecem a 
possibilidade de acesso em língua inglesa. Portanto, as informações não foram 
lidas em sueco, o idioma original. No caso da Fundação Anders Chydenius, eles 
publicaram um livro sobre a Lei de Acesso à Informação sueca em 2006, em 
comemoração aos 240 anos da legislação. O livro está disponível em <http://
www.chydenius.net/pdf/worlds_first_foia.pdf> também traduzido do sueco 
para o inglês. Os três endereços eletrônicos citados aqui foram acessados em 
13 de março de 2015.

28 Disponível em <http://www.rti-rating.org/country_data.php>, acessado em 
17 de março de 2015. A partir dos dados dessa organização, este trabalho 
sistematizou as informações no quadro acima.
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quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS HUMANOS, ARTIGO XIX).

 Após essa manifestação da ONU, muitos países foram 
regulamentando este direito de acesso às informações públicas. 
No caso do Brasil, a lei foi aprovada em novembro de 2011 e 
entrou em vigor seis meses depois. Todos os poderes, Executivo, 
Legislativo e Judiciário, de todas as esferas, federal, estadual, 
distrital e municipal estão submetidos à LAI. Isso significa que 
todas as informações públicas do País devem ser disponibilizadas 
para qualquer interessado que as queira acessar.

Não é necessário nenhuma justificativa por parte de quem 
pede a informação e o Estado não tem o direito de exigir do 
interessado qual o motivo ou para que ele utilizará a informação 
requerida.

De acordo com a Lei Nº 12.527/2011, a aplicação da LAI 
pode dar-se em:

I - […] órgãos públicos integrantes da 
administração direta dos Poderes Executivo, 
Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e 
Judiciário e do Ministério Público;
II – as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia 
mista e demais entidades controladas direta 
ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. (LEI Nº 12.527 DE 18 DE 
NOVEMBRO DE 2011, ART.1º, PARÁGRAFO 
ÚNICO, INCISOS I E II).

Ou, ainda, nas:

[...] entidades privadas sem fins lucrativos que 
recebam, para realização de ações de interesse 



92 mídias e desigualdade

público, recursos públicos diretamente do 
orçamento ou mediante subvenções sociais, 
contrato de gestão, termo de parceria, 
convênios, acordo, ajustes ou outros 
instrumentos congêneres. (LEI Nº 12.527 DE 18 
DE NOVEMBRO DE 2011, ART.2º).

Método Utilizado Na Construção Deste Trabalho

O objetivo central desta pesquisa foi verificar quem, 
qual o perfil das pessoas que solicitam informações ao governo 
federal e se esse perfil aponta para alguma desigualdade ou 
homogeneidade no acesso às informações públicas do poder 
executivo federal.

 A Controladoria Geral da União (CGU) mantém o portal 
eletrônico www.acessoainformacao.gov.br onde disponibiliza os 
dados de pedidos de acesso a informações públicas feitos ao Poder 
Executivo do Governo Federal. Por meio desse portal eletrônico, 
conseguimos levantar dados como o número de pedidos feitos 
no período de maio de 2012 até setembro de 2014, quais estados 
mais solicitaram informações e qual o perfil de escolaridade dos 
solicitantes.

 A pesquisa que dá base a este texto foi realizada no âmbito 
da dissertação de mestrado intitulada “A implementação da Lei de 
Acesso à Informação nos Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia” que foi defendida em agosto de 2015 no Programa 
de Pós-graduação em Comunicação e Sociedade da Faculdade de 
Comunicação (FAC), da Universidade de Brasília (UNB)29.

 Cabe ressaltar que todos os pedidos de informação 
utilizados para fazer esta análise foram levados até o governo por 
meio do e-SIC, que é o Sistema de Informações ao Cidadão em 

29 MESQUITA, Wákila Nieble Rodrigues de. “A implementação da Lei de Acesso 
à Informação nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia”, 2015. 
129 f. Dissertação (mestrado) – Universidade de Brasília, Faculdade de 
Comunicação.
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sua versão eletrônica, ou virtual. O fato de os dados virem todos 
de um sistema informatizado já indica que há aí uma possível 
tendência à exclusão, os que não estão incluídos digitalmente já 
estão, automaticamente, prejudicados.

 Entretanto, vale outra ressalva, mesmo com o sistema 
eletrônico funcionando na Rede Mundial de Computadores, 
os órgãos públicos mantém um atendimento presencial que 
permite ao interessado fazer o pedido por escrito em formulários 
físicos. Pode ocorrer de estes formulários preenchidos em papel 
serem depois lançados no sistema e-SIC. Porém, não há dados 
disponíveis sobre tal questão, o que nos leva a não entrar neste 
ponto. Ficamos com as informações que a CGU disponibiliza como 
sendo pedidos feitos pelo sistema virtual.

 A metodologia norteadora desta pesquisa foi a Análise 
Documental definida por Moreira (2011) como a verificação e a 
apreciação de documentos para determinado fim. No caso da 
pesquisa científica, diz ela, é ao mesmo tempo, método e técnica.

Direitos Antes Negados, Agora Implementados

 A manifestação de um gestor da Lei de Acesso à Informação, 
obtida em uma entrevista para a pesquisa da dissertação de mestrado 
já citada, dá uma pequena demonstração de como era tratado e 
violado, no ambiente da administração governamental, o direito do 
cidadão a ter acesso às informações públicas do seu interesse.

Diz ele, “eu sou do tempo em que, para pegar um número do 
PIS (Programa de Integração Social) na Caixa Econômica Federal, 
você ia até lá num dia e o servidor público te respondia, ‘volta aqui 
amanhã que eu te passo esse número”. Isso agora é na hora’. Esse 
mesmo entrevistado atribui essa mudança a dois fatores: o avanço 
da tecnologia e as mudanças na administração do Estado30.

30 Na pesquisa de mestrado que permitiu levantar dados sobre a desigualdade no 
acesso às informações públicas, além da Análise Documental, foram realizadas 
entrevistas com os servidores públicos que gerenciam a aplicação da Lei de 
Acesso à Informação na Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
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 O estudo realizado na dissertação já citada permitiu 
perceber que os avanços tecnológicos foram essenciais à 
ampliação do acesso à informação. Entretanto, a LAI também 
tem contribuído ao colocar a questão no dia a dia do serviço 
público, na prática dos servidores. Com a entrada em vigor da Lei, 
a Controladoria-Geral da União assumiu a responsabilidade por 
gerir todo um complexo sistema que visa a administrar o acesso 
às informações públicas sob controle do Poder Executivo federal. 
Outra entrevistada para aquela pesquisa opina que, “se a CGU não 
tivesse assumido esse papel, de chamar para si a responsabilidade 
de coordenar as ações, não teria sido possível colocar a lei em 
prática de forma tão rápida como foi”.

 Aprovada a lei e seu decreto regulamentador, coube à CGU, 
dentre outras coisas:

•	 Elaborar manuais de aplicação da lei;
•	 Criar um sistema virtual de pedido de informações e de 

respostas que pode ser acessado a partir de qualquer 
computador ligado à internet;

•	 Capacitar os funcionários que aplicariam a lei e;
•	 Estabelecer uma forma de controle sobre o sistema onde 

se prevê prazos, recursos e determinações de ordens a 
órgãos subordinados.

Esse sistema, administrado pela CGU, aplica-se a todos os 
órgãos do Poder Executivo Federal. Isso significa que qualquer 
informação pública que se queira e que esteja sob o poder da 
Presidência da República pode ser pedida com alguns cliques 
no computador, não importa em que parte do País esteja o 
interessado ou a informação.

 Para compreender os passos iniciais de aplicação da LAI, 
foram estabelecidas duas formas de observação desse primeiro 
momento de implantação da política coordenada pela CGU. Numa 
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primeira ação, utilizou-se o sistema de pedidos de informação da 
LAI, o e-SIC; assim, foram enviadas perguntas para as 42 instituições 
que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica31. Num segundo momento, debruçou-se sobre os 
relatórios que a CGU divulga periodicamente sobre o SIC. São 
essas duas experiências de aproximação que relatamos a seguir.

Testando o Sistema de Pedidos de Informação

Em 2013, fizemos pedidos de informações para todas 
as 42 instituições que compõem a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica. Isso significa que as 
solicitações foram enviadas para órgãos públicos dos 26 Estados 
e do Distrito Federal, espalhados por 37 cidades brasileiras, sendo 
27 capitais e 10 cidades do interior ou áreas metropolitanas

32

.
 Em alguns casos, as respostas tardaram por mais de um 

ano; em dois, não chegaram até o momento quando a dissertação 
que originou esta pesquisa foi concluída. Já fazem mais de dois 
anos que os pedidos foram feitos e nenhuma resposta veio.

Vale ressaltar que o prazo legal máximo para o poder 
público responder, segundo a Lei, é de 30 dias, já contando a 
prorrogação. Houve instituições que alegaram não ser possível 
31 Essa Rede foi criada pela Lei Nº 8092 de 28 de dezembro de 2008 e é composta 

pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’), Centros 
Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Cefet’s), Colégio Pedro II e 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

32 Foram enviados nos meses de junho e julho de 2013 dois pedidos de 
informação a cada uma das 42 instituições que compõem a Rede Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia. O primeiro pedido questionava quantos 
servidores atuavam com a LAI e se já havia uma Ouvidoria implantada na 
instituição. No segundo pedido, foram solicitadas todas as perguntas e 
respectivas respostas dos pedidos de informação realizados entre os dias 16 
de maio de 2012 e 16 de maio de 2013. O primeiro objetivo da ação foi testar 
o funcionamento do e-SIC e, no segundo pedido, procurou-se verificar como 
as instituições conseguiam lidar com pedidos cujas respostas requeriam 
grande quantidade de informações.
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enviar as informações, pois a quantidade de papéis, material físico, 
era muito grande, não podendo ser transportada digitalmente; 
outras enviaram o material no formato CD-Room, via Correios, sem 
custos, houve os que digitalizaram tudo e disponibilizaram em 
uma pasta em nuvens; por fim, dois órgãos públicos informaram 
que os dados estavam disponíveis, mas que o usuário deveria se 
deslocar até a sede do órgão para poder acessá-los.

 Verificou-se, nesse primeiro contato com o SIC, que 
não há uma uniformização nas ações e falta a determinados 
órgãos públicos, tanto boa vontade em atender o cidadão como 
conhecimento, por parte dos servidores, das tecnologias da 
informação que podem ser utilizadas para distribuir os dados. 
Esse contato inicial com o SIC serviu para uma interação entre o 
pesquisador e o sistema.

 Depois de realizada essa primeira aproximação, foi possível 
aprofundar um pouco mais no funcionamento da LAI. 

De onde vem os pedidos de informação?

Entre maio de 2012 e setembro de 2014, o poder 
executivo federal recebeu, por meio do SIC, 211.902 mil pedidos 
de informação e deu algum tipo de resposta a 210.304 mil 
pedidos, mesmo que negando o acesso. O número de pedidos 
de informação apresentados não guarda relação direta com o 
número de cidadãos que os realizaram. Dessa forma, os 211.902 
mil pedidos foram realizados por 121.971 mil pessoas, o que 
significa que apenas 0,06% dos brasileiros usaram o sistema, 
considerando o Censo 2010 do IBGE. Cada pedido de informação 
pode conter várias perguntas, assim 306.245 perguntas estavam 
embutidas nesses mais de 211 mil pedidos de informação.

 Apesar de ser um número expressivo, quando comparado 
à quantidade de pessoas legalmente aptas a utilizar o sistema, 
cerca de 200 milhões, o número é pequeno. Um dos entrevistados 
para a pesquisa da dissertação já citada justifica esse pouco uso da 
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LAI com a expressão “não pegou”. Na avaliação desse entrevistado, 
a grande maioria da população não sabe como utilizar a lei ou 
nem mesmo sabe da sua existência. Por isso, diz ele, a lei não 
pegou. Quando da promulgação da legislação e da consequente 
implantação da política de acesso à informação, o governo federal 
não lançou campanhas de divulgação nos meios de comunicação 
de massa. Essa situação deixou a lei e sua política à margem do 
grande público que poderia utilizá-la.

 Quando se observam os dados do relatório da CGU 
nos seus detalhes, encontram-se situações como o fato de um 
único interessado fazer 1.382 pedidos, o que aponta para uma 
concentração do uso do sistema, quer dizer, determinados grupos 
continuam tendo mais acesso aos dados públicos que a grande 
maioria da população. Essas relações entre pedidos de informação 
e grupos de interessados têm um recorte de classe, de região, de 
escolaridade e outros que pautam a convivência dos indivíduos 
com o aparato estatal. Em média, o governo tem demorado 13 
dias para responder aos pedidos, pouco mais de 9% deles não são 
respondidos dentro do prazo legal de 20 dias e há prorrogação.

Negativas

O governo negou-se a dar acesso completo a 22.880 mil 
pedidos de informação. Desse total, encontram-se 6.771 mil 
casos em que foi cedida apenas parte da informação, negando o 
acesso completo. Em pouco mais de 10 mil solicitações, o governo 
entendeu que não havia ali um pedido de informação.

 Em 8.150 mil pedidos, o órgão solicitado alegou não ter 
competência para responder sobre o que lhe foi perguntado. Em 
5.216 mil casos, a entidade pública informou não ter a informação 
sob seu controle. Percebe-se aqui que há falta de conhecimento 
da população sobre as reais funções e atividades de determinados 
órgãos públicos, pois fazem perguntas a instituições que não 
tratam do assunto. Isso pode indicar uma falha na comunicação 
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desses entes com a sociedade. O que mais gera negativa de 
resposta é a alegação do órgão público de que a informação 
pedida é de cunho pessoal, das 22 mil respostas negadas, 8.622 
foram justificadas assim. Veja a tabela 1.

Tabela 1: Motivos de negativas de resposta no SIC.

Motivos de negativas de respostas
Descrição Quantidade Porcentagem
Dados Pessoais 8.622 37,67%
Informação sigilosa de acordo com 
legislação específica 2.945 12,86%

Pedido genérico 2.843 12,42%
Pedido incompreensível 2.270 9,91%

Pedido desproporcional ou desarrazoado 1.795 7,84%

Pedido exige tratamento adicional de 
dados 1.780 7,78%

Informação sigilosa classificada conforme 
a Lei 12.527/2011 1.604 7%

Processo Decisório em curso 1.026 4,48%
Total 22.885 100%

Fonte: Dados levantados no portal CGU <http://www.cgu.gov.br/>. Acessado em 21 de outubro 
de 2014.

 
Nas entrevistas realizadas para a construção da dissertação 

de mestrado citada acima, foram encontrados operadores 
(servidores que operacionalizam a lei) que se queixavam da 
dificuldade em classificar as informações como sigilosas, pois, 
além da própria Lei Nº 12.527/2011, há outras legislações que 
tornam dados governamentais secretos e muitos operadores da 
LAI não conhecem essas legislações, daí a dificuldade em aplicar 
a lei.

 Por outro lado, alguns operadores da LAI afirmaram 
desenvolver um trabalho extra nos casos de pedidos desarrazoados 
ou que exigiam tratamento da informação. Em alguns casos, esses 
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operadores relatam estabelecer um diálogo com o solicitante 
para compreender, exatamente, o que ele quer e poder fornecer a 
informação.

Desigualdade na Origem dos Pedidos de Informação33

Ao verificar a origem dos pedidos de informação por 
Estados (ver TABELA 2), vê-se que o mais populoso da Federação, 
São Paulo, é responsável por cerca de 25% dos pedidos. Minas 
Gerais, com a segunda maior população, fica com cerca de 10%, 
atrás do Rio de Janeiro, terceiro Estado mais populoso que – 
apesar da menor população, fez mais pedidos que Minas Gerais 
– foi responsável por 13%.

 A Bahia, com a quarta maior população do Brasil, fez menos 
pedidos que o Distrito Federal, o Rio Grande do Sul ou Paraná. Em 
relação ao Distrito Federal, pode-se explicar o alto número de 
pedidos, pois é a sede da administração pública federal, porém, 
o fato de os Estados sulistas, mesmo com menor população, 
superarem a Bahia, pode indicar que o maior desenvolvimento 
econômico34 contribua para isso, ou seja, regiões mais 
desenvolvidas tendem a usar mais esse serviço público.

 Ao verificar quais desses sete Estados fazem mais pedidos, 
proporcionalmente à sua população, encontra-se o Distrito 
Federal à frente com larga vantagem, seguido do Rio de Janeiro. 
Na terceira posição, vem São Paulo. O Rio de Janeiro, por ter sido 
a capital do País até a década de 1960, tem, ainda, muitos órgãos 
públicos, inclusive concentra a sede de grandes estatais, como 

33 Foram analisados os dados referentes aos sete Estados que mais solicitaram 
informações.

34 Dados do IBGE apontam que São Paulo tem o maior Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil, seguido do Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, está Minas Gerais, 
seguida do Rio Grande do Sul. A Bahia, apesar de ter a quarta maior população 
entre os Estados brasileiros, está na sexta posição quanto ao PIB, ficando atrás, 
além dos Estados já citados, também do Paraná. Informações sobre o PIB por 
Estado disponível no site do IBGE em <http://www.ibge.gov.br/estadosat/> 
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a Petrobras, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Furnas, Eletronuclear, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), dentre outros. Uma hipótese é que 
esses órgãos ligados ao Estado podem estar na raiz desse maior 
número de pedidos no Rio de Janeiro. Os demais Estados dessa 
lista, dos sete que mais fizeram pedidos de informação seguem, 
de forma razoável, uma linha entre o número de habitantes e a 
quantidade de pedidos, com a exceção já citada da Bahia.

Desigualdade na Escolaridade

Ao observar a escolaridade dos que acessam as 
informações, pôde-se verificar que ocorre uma predominância 
dos mais escolarizados, mais de 56% dos que usam o sistema têm, 
no mínimo, curso superior, entretanto, apenas 7,9% dos brasileiros 
têm curso superior de acordo com dados do Ministério da Educação 
(Portal MEC). Na outra ponta, é possível observar que pouco mais 
de 5% dos que acessam o sistema e pedem informação ao Poder 
Executivo Federal têm, no máximo, o Ensino Fundamental, e os 
dados do IBGE, de 2010, apontam que mais de 50% dos brasileiros 
não têm o Ensino Fundamental completo.

 As estatísticas da CGU deixam claras as desigualdades 
do acesso à informação pública nesses primeiros momentos de 
implantação e uso da LAI. A grande massa de excluídos do sistema 
educacional está também excluída do acesso à informação. Essas 
populações mais vulneráveis são as que mais dependem de 
políticas públicas e, pelos números vistos aqui, são os que têm 
menores condições de fiscalizar essas políticas com o uso do 
acesso à informação.
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Tabela 2: Dados dos Estados que mais fazem pedidos de informação no e-SIC.

Ranking dos 
Estados que fazem 
mais pedidos de 
informação pelo 
e-SIC

População 
do Estado 
(Estimada 
em milhões 
em 2014).

Quantidade 
de pedidos 
de 
informação 
por Estado

Pedido de 
informação 
por habitante

Estados líderes 
considerando 
quantidade de 
pedidos por 
habitante

1º São Paulo 44.035.304 29.652 (mil) 0.000673368 1º Distrito Federal

2º Rio de Janeiro 16.461.173 15.460 (mil) 0.000939179 2º Rio de Janeiro

3º Minas Gerais 20.734.097 11.691 (mil) 0.000563853 3º São Paulo

4º Distrito Federal 2.852.372 9.455 (mil) 0.003314785 4º Rio Grande do Sul

5º Rio Grande do Sul 11.207.274 7.000 (mil) 0.000624594 5º Minas Gerais

6º Paraná 11.081.692 5.699 (mil) 0.000514271 6º Paraná

7º Bahia 15.126.371 5.354 (mil) 0.000353951 7º Bahia

Fonte: Dados retirados do site da CGU <http://www.cgu.gov.br/> e do IBGE <http://www.ibge.gov.
br/home/>. Acessados em 21 de outubro e 15 de dezembro de 2014, respectivamente.

 Mendel (2009), ao relatar a experiência da implantação 
da lei de acesso à informação na Índia, cita o caso de uma mulher 
inscrita em um programa de acesso à moradia subsidiada pelo 
governo e que não conseguia ser atendida. Utilizando-se da 
lei de acesso à informação, ela pôde descobrir porque seu 
processo não andava e encontrar a solução para o problema, 
sendo atendida pelo programa de moradia popular. Esse 
exemplo deixa claro o tamanho do desafio que a LAI brasileira 
enfrentará para conseguir que os usuários que mais necessitam 
das políticas estatais tenham sobre elas algum tipo de controle, 
do contrário, a nova legislação tende a repetir as desigualdades 
sociais históricas enfrentadas no País.

 Ainda nessa questão da dificuldade de determinados 
grupos acessarem informações públicas, cita-se o caso da Suécia 
que, segundo Wallin (2014), tem um sistema de acesso que atende 
a especificidades de pessoas com dificuldades de fala ou para 
escrever, com um funcionário público intermediando as conversas 
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e fazendo anotações auxiliando o cidadão que tenha dificuldades. 
Assim, a falta de uma educação formal ou uma deficiência física 
não impede o direito de acesso à informação pública.

 A Declaração de Atlanta
35

, um dos documentos norteadores 
das políticas de acesso à informação pública no mundo, trata a 
questão das dificuldades de acesso a informações públicas por 
parte das populações mais pobres. Diz o documento: “a falta de 
acesso à informação afeta desproporcionalmente os pobres, as 
mulheres e outras comunidades vulneráveis e marginalizadas...”.

Conclusões

A Lei de Acesso à Informação é um instrumento de 
aperfeiçoamento e fortalecimento da democracia. Ela coloca sob 
a luz do sol, os espaços do Estado brasileiro que antes ficavam 
escondidos. Uma democracia fortalecida é, sem dúvida, aliada 
do combate às desigualdades. Entretanto, os dados concretos, 
disponíveis nos dois primeiros anos de implementação da LAI 
deixam claro que ela é um instrumento da elite econômica e 
intelectual do País.

Esse fato não é suficiente para afirmarmos que ela 
não combata as desigualdades, pois é inegável que nas elites 
econômicas e intelectuais há grupos e indivíduos que trabalham 
no combate às desigualdades e estes grupos ou indivíduos podem 
estar, assim agindo, usando a lei como ferramenta.

Outro ponto a ser considerado, é o uso das informações 
acessadas por meio do SIC, pela imprensa. Dutra (2015), ao 
35 A Declaração de Atlanta é um documento internacional elaborado em 2008 

na cidade de Atlanta, Estados Unidos, e que é considerado, pela Associação 
Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) como um dos documentos 
mais completos sobre acesso à informação no mundo. O documento 
está disponível em <http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/
americas/atlanta_declaration_unofficial_portuguese.pdf>. Já a posição da 
Abraji sobre a Declaração pode ser vista em <http://abraji.org.br/?id=90&id_
noticia=620>. Ambos acessados em 15 de fevereiro de 2015.
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entrevistar jornalistas que utilizaram a LAI, afirma que aqueles 
profissionais relataram uma sensação de discriminação quando 
não se identificam como jornalistas. Ou seja, pode haver aí mais 
uma forma de desigualdade, visto que o cidadão comum seria 
preterido em relação aos profissionais da imprensa no momento 
em que o Estado dá as respostas aos pedidos de acesso à 
informação. Vale ressaltar que a pesquisa de Dutra (2015) não é 
conclusiva a este respeito, relatando apenas a sensação que os 
jornalistas afirmam sentir.

Porém, a conclusão tirada a partir do objetivo desta 
pesquisa é simples, de acordo com os números obtidos existe 
uma desigualdade gritante no acesso às informações do Poder 
Executivo do governo Federal. Os cidadãos menos escolarizados e 
moradores dos Estados mais pobres da Federação estão longe de 
ter acesso às informações públicas.
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Águas de São João: da Legitimação Religiosa ao 
Surgimento do Mito

A Religião Como Mídia No Surgimento Do Mito De Águas 
De São João

O campo da religiosidade aparece como um dos mais 
propícios para o estudo dos processos de conflito e legitimação de 
sistemas simbólicos. Enquanto a mídia jornalística e publicitária 
opera com a informação, a religião como mídia opera com o 
dogma e com o mito (suas informações, a priori). Entre esta mídia, 
em que se constitui a própria religião e os múltiplos sistemas 
culturais, observa-se uma ordem de negociações simbólicas sobre 
os territórios físicos e informacionais em que se estabelecem, 
instituindo lógicas de diferença ou de desigualdade que devem 
ser estudadas em seus próprios termos em sua graduação de 
comunicabilidade.

Os mitos informam dados importantes para a interpretação 
das culturas ao mobilizarem símbolos constituintes de uma 
inteligibilidade própria, de uma linguagem em comum. Quando 
se trata do estudo de uma cultura, o viés antropológico de 
uma “descrição densa” (GEERTZ, 2008) serve para ressaltar a 
conflitualidade entre mito e história na medida em que substitui 
o sentido cronológico pelo contexto significativo em que as ações 
humanas se dão. Em suma, o mito toma o lugar da história e ocupa 
a centralidade das narrativas possíveis sobre determinado lugar.

O lugar em questão nesta pesquisa é o distrito de São João, 
com população média de 500 habitantes, pertencente à Cidade 
de Goiás (GO), há 70 quilômetros dali. A história local é contada a 
partir do valor curativo das águas sulfurosas presentes na região. 
A água tem alta concentração de enxofre, apresentando-se, por 
isso, malcheirosa, mas extremamente límpida. Ela é consumida de 
diversas formas por moradores e visitantes, em ritos específicos 
com a finalidade de cura e bem-estar. São observadas ritualidades 
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próprias ao local com base na água e no barro por ela banhado, sob 
o argumento da legitimação científica do caráter medicinal da água, 
de tal modo que as relações com o sistema religioso e com a fé são 
dissimuladas, já que tais práticas não estão institucionalizadas pela 
Igreja e independem da confissão religiosa do usuário da água, mas 
são representadas com nome de santo e a praça em que as bicas de 
água estão localizadas foi construída junto à igreja local e seu salão 
de festas. O próprio nome pelo qual o lugar é conhecido chega a 
alterar-se brevemente: Águas de São João (SOUZA, 2014).

O Distrito de São João, pertencente ao município 
de Goiás, teve sua formação territorial vinculada 
à gênese e evolução de sua vila, “Águas de São 
João”. A descoberta d’água sulfurosa deu origem 
ao povoado inicialmente ocupado por pessoas 
crédulas no milagre de cura atribuído ao líquido 
mineral (SOUZA, 2014, p. 44).

Figura 1 - Rótulo comercial com as características da água de São João, afixada 
no painel de uma residência-referência, significativo para os moradores, que se 
baseiam neste para atribuir legitimidade “científica” e “medicinal” para as curas 
proporcionadas pelas águas sulfurosas. 

Fonte: Kaito Campos Novais 
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Como não se trata de um centro de grande fluxo religioso 
ou turístico, mas que faz circular tais sentidos, não se trata de uma 
realidade com suficientes níveis de midiatização ou de influência 
midiática e trabalha-se com a hipótese do surgimento do mito 
de Águas de São João, com capacidade mobilizadora futura 
pelo potencial de cura de várias doenças. Assim, com base nesse 
recorte, que tipo de circulação simbólica envolve o surgimento de 
um mito?

A pesquisa apresentada neste capítulo se oportunizou 
no escopo da disciplina de graduação em Comunicação Social 
com habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de 
Goiás intitulada “Laboratório de pesquisa em experiências 
comunicacionais”, ministrada pelo professor doutor Luiz Signates 
e acompanhada nos moldes de co-orientação pelo estagiário-
docente, aluno do mestrado na mesma instituição, João Damasio.

O trabalho de pesquisa se desenvolveu desde a busca por 
estudos já efetuados sobre a geografia e a história do distrito, 
chegando à investigação de campo por meio da estratégia de 
entrevistas em profundidade com onze sujeitos realizadas no dia 
01 de maio de 2015, entre moradores e visitantes, prioritariamente 
encontrados na praça de São João, em meio ao rito de coleta 
da água e por indicações de moradores no próprio distrito. O 
objetivo era identificar junto aos participantes da pesquisa que 
simbologias são convocadas e como circulam no trato do mito das 
águas curativas.

Apresentamos aqui os resultados empíricos e analíticos 
abstraídos desde o relatório da pesquisa. As categorias de 
análise utilizadas foram as que emergiram, a partir do trabalho 
interpretativo, nas falas dos entrevistados. Em seguida, foram 
relacionadas e confrontadas com a classificação dos fenômenos 
religiosos atribuída a Marcel Mauss (apud WILLAIME, 2012, p. 38-
39): “1) representações; 2) práticas; 3) organizações religiosas; 
4) sistemas, estes últimos devendo mostrar como, em grupos 
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religiosos singulares, articulam-se representações, práticas e 
organizações”.

Seguindo essa classificação, dispusemos a análise em 
quatro categorias principais, que contemplam o papel da religião 
enquanto mídia no surgimento de diferenças e desigualdades no 
surgimento de um mito, apresentadas em detalhe a seguir nos 
intertítulos: Representações e narrativas; Práticas e rituais; Formas 
e caracteres religiosos; Sistema simbólico-sensível.

Representações e Narrativas: Cavalos e Homens de Passagem 
na Terceira Margem do Rio

As narrativas que permeiam o caso da origem de Águas 
de São João são apresentadas em, pelo menos, três vertentes, 
dentre outras várias narrativas posteriores que enfatizam a origem 
da crença no poder curativo das águas. A primeira de que um 
homem descobriu as águas durante sua viagem e comentou a 
novidade com conhecidos, logo outras pessoas buscaram esse 
local e consequentemente deram origem ao distrito. Há também 
a história de um fazendeiro que sofria de lepra e foi isolado por 
seus familiares e amigos. Ao se distanciar da sociedade para 
morrer, moscas varejeiras pousaram em seu corpo e ele rolou na 
lama a fim de diminuir a coceira. Graças às propriedades curativas 
da água, ele voltou a ser saudável e contou aos demais sobre o 
milagre. E por fim, a de um viajante cujo cavalo se feriu e acabou 
abandonado pelo homem perto das nascentes da região. Algum 
tempo depois o homem voltou ao local e encontrou o animal forte 
e são. Estórias típicas do sertão de Guimarães Rosa, que só podem 
ser pensadas na “terceira margem do rio”36.

A entrevistada 4, dona de casa de 61 anos, moradora de 
São João, apresenta a primeira hipótese: “Uai, que eu me sei assim 
36 Referência ao famoso conto de João Guimarães Rosa “A terceira margem do 

rio” (Primeiras estórias), que se refere a outro plano da vida, além de um lado 
e outro do “rio”.
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mesmo, que eu me lembro que minha mãe, meus avô conta, é que 
tinha uns pescador, ou caçador, não sei, andando aí e achou essa 
água. Aí pegou e fez pesquisa, né, e ela era uma água medicinal. 
Sabe?” (Entrevistada 4).

Uma segunda versão é narrada com maior propriedade 
pela entrevistada 1, de 70 anos, dona de um boteco no local. Essa 
narrativa assume completamente a forma clássica dos mitos: tem 
uma coerência interna que ressalta um tempo primordial e gera 
significado atualizador. “Em suma, os mitos revelam que o mundo, 
o homem e a vida têm uma origem e uma história sobrenaturais, 
e que essa história é significativa, preciosa e exemplar” (ELIADE, 
2011, p. 22).

Segundo ela, “essa água foi descoberta por um leproso. 
De primeiro, não tinha cerca, não tinha separação, isso não tinha 
dono, os fazendeiro véi antigo criava gado na larga no tempo, 
quando tinha que comer leitim, eles pegava uns pauzão e 
amarrava os bezerrinho. Aí ele deu uma lepra, parece que ele era 
meio sistemático. Aí a família dele refugou, começou a achar ruim 
aquela catinga. Aí ele foi considerando aquilo e saiu para morrer. 
Aí ele veio para aqui. Não sei de onde ele saiu, se foi de cá, se foi de 
cá, se foi desse lado. Não sei de que lado ele veio não. O povo dele 
abusando, tampava o nariz, achando ruim. Aí ele chegou aqui, era 
tudo mato, não tinha casa não tinha nada. Aí as moscas muntou 
nele, as varejeira muntou nele e ele ficou louquinho. Aí ele achou 
os lameiros de catitu. Era cheio de catitu. Aí ele pegou a lama e 
foi batendo lama no corpo todinho, esfregava, derrubava aquelas 
varejeirta, ensabuava, se pregava todim de barro, se tampava, 
deitava na lama, se cobria todim, disse que com oito dia ele tava 
bonzinho. Ele sarou com a lama, com lama dos catitu. Aí descobriu” 
(Entrevistada 1).

A terceira vertente captada por esta pesquisa sobre a 
origem do povoado em torno da água sulfurosa é narrada pela 
entrevistada 11, aposentada de 72 anos, moradora há 30 anos. 
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Dessa vez, fora um cavalo curado ao ser abandonado nessas 
terras que compôs o caso exemplar. “Aí uma pessoa contou assim: 
quando aqui era tudo mato, como ela falou, andou por aqui uma 
pessoa campeã, algum gado por aqui assim sabe e então o cavalo 
dele adoeceu e não pôde sair daqui, teve que arrumar os arreios 
e dar um jeito de ir embora. E o cavalo ficou, daí ele pensou que 
o cavalo ficou tão doente e ia morrer, né. O cavalo ficou aí né, aí 
passou um tempo, ele passou por aqui e o cavalo tava aí são e 
gordo” (Entrevistada 11).

É importante perceber no contexto de Águas de São 
João as narrativas que deram origem ao fenômeno da cura 
pela água. Ao serem questionados sobre a origem das histórias 
os habitantes do local apontam para histórias longínquas 
referenciadas como o tempo em que as terras não tinham 
porteira, ou em virtude da idade de antepassados que já 
conheciam esses contos. Percebe-se, então, uma característica 
fundamental na definição de mito de Eliade (2011): uma história 
que surge num tempo primordial, e até mesmo fabuloso, 
daquele grupo para justificar uma tradição ou comportamento, 
neste caso o uso da água como remédio para diversas doenças. 
Segundo Souza (2014), o povoado de São João surgiu 
aproximadamente entre as décadas de vinte e trinta, mas as 
propriedades das águas já eram conhecidas antes disso, o que 
reforça o afastamento das primeiras lendas com a sociedade.

Uma vez entendida a origem e importância do mito 
podemos analisar como ele se manifesta na rotina dos moradores 
e visitantes do distrito. Ao chegar ao local buscando tratamento 
para alguma enfermidade, durante vinte e um dias a pessoa irá 
se banhar e consumir as águas. Para esse procedimento existem 
lugares como pousadas e banheiros públicos especificamente 
para o ritual chamado de estação, de responsabilidade de cada 
um, sem que haja alguém que assim defina, a não ser livros 
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avulsos37. Ou seja, são os próprios moradores que, no boca-a-boca, 
repassam o conhecimento sobre como fazer a estação. A estação, 
como ritual, será tratada no próximo intertítulo.

Para a entrevistada 10, de modo pessoal, essa data está 
relacionada ao fato do organismo refazer um ciclo como na 
medicina natural. “21 dias porque três semanas é um período que 
o organismo refaz um ciclo. Isso aí está na medicina natural. Eu 
conheço isso dos livros e de palestras. Então, três semanas, 21 dias. 
Por isso tem aqui também, 21 dias” (Entrevistada 10).

Mauss (2003) informa que esses hábitos tradicionais, 
aparentemente fatídicos, informam a cultura tanto quanto ou 
mais que grandes achados da história humana:

[...] gestos aparentemente insignificantes, 
transmitidos de geração em geração, e 
protegidos por sua insignificância mesma, 
são testemunhos geralmente melhores do 
que jazidas arqueológicas ou monumentos 
figurados. A posição da mão na micção, no 
homem, a preferência por lavar-se em água 
corrente ou em água estagnada, sempre viva 
no costume de fechar ou deixar aberto o 
escoadouro de uma pia enquanto a água corre 
etc., são exemplos de uma arqueologia dos 
hábitos corporais que, na Europa moderna (e 
com mais forte razão noutras partes), forneceria 
ao historiador das culturas conhecimentos tão 
preciosos quanto a pré-história ou a filologia 
(MAUSS, 2003, p. 15).

37 Como é o caso do livro, encontrado por referência dos moradores, intitulado 
“Águas de São João”, assinado por Manoel Guida, antigo morador, que teria 
psicografado a obra de espíritos diversos, onde prescreve o modo como 
deve ser realizada a estação, bem como toda a posologia e as indicações 
medicamentosas dessas águas.
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Os rituais de devoção pelas águas de São João ocorrem 
há tempos, mas segundo Souza (2014) a construção da capela 
representou um marco devido ao início da romaria e da “Festa de 
São João”. Embora os locais neguem que as águas tenham alguma 
relação direta com a religião, ambos caminham praticamente 
juntos a todo o momento, o principal fator que nos mostra isso 
é o nome do distrito ser conhecido como Águas de São João e a 
igreja que fortaleceu o símbolo local ser devota a São João Batista, 
personagem bíblico que também está relacionado à água de uma 
maneira mística.

Podemos concluir, portanto, que as histórias que permeiam 
o distrito de Águas de São João sobre propriedades curativas e 
religião fazem parte da constituição daquele povoado, inferindo 
até mesmo nos hábitos locais. Desta forma há nesses relatos locais 
o possível surgimento de um mito, na descrição de Eliade (2011) 
algo que gera significado, ou seja, as águas passam a representar 
um símbolo de cura.

Práticas e Rituais: Festa e Estação de 21 dias Para Visitantes, 
(Des)costume Para Moradores do “Povoadozinho Palustre”

Quando tomamos por base que se referir a uma cultura 
implica apontar para “um contexto, algo dentro do qual eles (os 
símbolos) podem ser descritos de forma inteligível” (GEERTZ, 2008, 
p.10) iniciamos, simultaneamente, o assunto do mito. Enquanto 
os símbolos são manifestações e expressões, conforme Bonetti 
(2004), as práticas e os rituais são as performances. 

No distrito de São João foram observadas performances 
de intensidade emocional, formas e frequências distintas, que 
dependem de como cada pessoa se relaciona com o lugar, aqui, 
um “povoadozinho palustre”, diria Guimarães Rosa. Para Croatto 
(2001), as práticas de um rito tornam-se ações significativas a um 
grupo social, de modo que sua realidade tende a ter um mito que 
narre o acontecimento que fundamentou as origens. 
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As práticas encontradas durante o momento de pesquisa 
de campo foram sistematizadas dentro das seguintes categorias 
de análise: ritos; estação, festa e os hábitos de pessoas naturais 
e não-naturais de São João e que residem ou não no distrito. 
Seguem-se as descrições e interpretações de cada subdivisão, 
atentando-se aos discursos e perfis de cada entrevistado. 

Em primeiro lugar, abordaremos os ritos. Segundo Bonetti 
(2004, p.157), “todos os ritos buscam o contato com o sagrado, 
através dos gestos que significam uma outra realidade”. O fator 
sagrado, em São João, está ligado à crença de que a água e o 
barro da região possuem a capacidade de curar e/ou prevenir 
algumas enfermidades. Já o fator ritualístico ao redor desses dois 
elementos envolve a ingestão da água; a lavagem corporal com 
a água; gotejamento da água nos olhos; e a esfoliação do barro 
pelo corpo. 

Os usos são dinâmicos. A água é canalizada e distribuída 
por diferentes canos dentro da praça central do distrito. Observou-
se que as pessoas fazem dois tipos de ingestão: o imediato, com o 
uso das mãos ou copo; e o consumo a longo prazo, engarrafando 
a água em recipientes, como demonstra-se no depoimento do 
Entrevistado 8: “Você pega uma garrafa branca, dessa PET, de 
Coca, ou qualquer uma, você põe ela assim e você vê do outro 
lado” (Entrevistado 8). 

Existe também o banheiro, situado metros acima da praça, 
em região circunscrita por vegetação densa. É ali, ao lado dos 
banheiros, que se situa a principal fonte de água, que deságua 
de um cano cravado num bloco rudimentar de cimento, de cerca 
de 1,5 metros de altura. O banheiro é uma estrutura de tijolos, 
paredes brancas e telhado de telhas de barro. É dividido ao meio, 
possui duas portas, uma para o uso de homens e outra pra o uso 
de mulheres. Não existe chuveiro, a única manifestação de energia 
elétrica é a luz pendurada por um fio do teto sem estuque. A água 
é lançada diretamente do cano, no momento em que se gira uma 
válvula na parede.
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Sobre o banho, o Entrevistado 2 relatou: “As vez que nós 
vêm e toma banho ali é bom demais, né? Porque vai passar 
logo ali e fica lisim, que eu nunca vi desse jeito. Cê fica lá um 
prazim, precisa nem enxugar. Seca no corpo. Absorve a água” 
(Entrevistado 2). Também o Entrevistado 3, de 34 anos, natural 
de São João mas residente atual de Anicuns (GO), contou: “Cara, o 
cabelo seu fica maciinho, tanto que ela é boa. Não, ué, se eu vim 
cá e num for lá tomar banho eu num vim. Primeira coisa que nois 
faz” (Entrevistado 3).

Outro uso refere-se ao gotejamento da água de uma fonte 
específica sobre os olhos. Neste caso, apenas as doenças de visão 
são beneficiadas pela potência da água. Nota-se no seguinte 
depoimento: “E aquela de lá eles fala assim que quem tem 
problema nas vista, passa... É, aquela pequeninha de lá ó. Você 
pode ver aqui, se vier pessoas mais velhas aqui mesmo vai lá nela, 
pega água, passa no olho. Até falei pra minha esposa assim, tem 
uma garrafa que eu peguei, falei pega daquela de lá pra levar pra 
sua vó pra passar nas vista” (Entrevistado 3). Em outra entrevista, 
reforça-se: “A [fonte] pequenininha é mais forte ainda. Falam que é 
a água de Santa Luzia. Eu me sinto bem hora que eu ponho a água 
assim. Parece que limpa você passar no olho” (Entrevistada 4).

Já os usos do barro foram pouco citados espontaneamente 
pelos entrevistados. O seguinte relato demonstra a prática: “O 
barro eles usam pra passar no rosto. Tem gente no mês de julho 
que tira a roupa e fica só de bermuda assim, aí passa no corpo 
todinho e deixa secar. Em machucado também eles passam o 
barro” (Entrevistado 5). Também se relaciona o uso do barro para a 
cura de doenças de pele. “O barro sim, por causa de lepra. As vezes 
a pessoa já teve que vir pra cá por causa de lepra e não aguentava 
vestir nem roupa. E usar da água como eu estou falando, e só da 
água e evitar as comidas mais fortes e remosas, né, e sair daqui 
curado. Nós aqui do lugar somos relaxados porque nem lá nós 
vamos” (Entrevistada 9).
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Os motivos concluídos para a predileção da água foram: a 
dificuldade em retirar o barro das “locas”, que estão situadas em 
meio à vegetação fechada e de difícil acesso; o barro é encontrado 
em estado sólido e rígido, sendo necessário amolecê-lo com 
água, o que demanda mais esforço; esfoliar o barro na pele é uma 
atividade que exige também mais tempo e disposição.

Um segundo tópico a abordar são as práticas cotidianas. Os 
hábitos das práticas ritualísticas são fatores que também variam, 
conforme a intenção de quem usa a água e o barro, se para a 
cura de uma doença específica ou para a prevenção de doenças 
gerais. Ao mesmo tempo em que o uso da água é considerado 
cotidiano para os moradores da cidade (e não apenas com a 
finalidade de um tratamento específico), tal uso também não é 
obrigatoriedade. Apenas integra o cotidiano, excluindo-se o rito 
delimitado que seria utilizado pelos visitantes, de cumprir 21 dias 
de uso contínuo. “Nós aqui do lugar somos relaxados porque nem 
lá nós vamos. É mais pessoa que vem de fora mesmo. Eu, pra falar 
a verdade, tenho quase 40 anos e nunca fiz essa estação que eles 
falam, vou lá de vez em quando, toma um banho” (Entrevista 9). 
Mesmo em tempos passados, a consideração é a mesma. “Quando 
a mãe dela [da sobrinha] era viva, a gente se dava muito bem e 
ia lá cedinho e tomava o banho e pronto. Todo dia, mas nós não 
éramos assim de ‘não pode falhar não’, a gente banhava, banhava 
uma semana e ia assim” (Entrevistada 11).

Mais rigoroso do que o depoimento acima, existe ainda 
a chamada estação. A Estação é uma prática ritualística que 
representa o período de 21 dias (três semanas), em que o enfermo 
deve passar no distrito de São João. Deve-se ainda manter uma 
dieta de líquido baseada na ingestão e no banho restritos à água 
da região. Segue o depoimento de uma residente do distrito ao 
ser perguntada sobre o significado da Estação: “Tem que ficar 21 
dias, bebendo e tomando banho da água” (Entrevistada 4).
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O terceiro hábito encontrado sobre o uso da água é a 
Festa de São João, realizada durante o mês de julho no distrito. 
Por atrair turistas, a festa de cunho religioso cristão, que também 
abrange atrações musicais e jogos, como o bingo, atrai pessoas 
das cidades vizinhas. Com isso, o consumo da água aumenta, 
conforme evidenciado no relato: “Julho lota, né, porque tem uma 
festa aqui em julho, né, que é a festa de São João, dia 24 de julho. 
Só que quem fez essa primeira festa foi os turista, né, pessoal lá de 
Goiânia” (Entrevistado 5).

Mas a festa não representa a totalidade do fenômeno. “A 
festa precisa ser uma ruptura marcada da rotina e, assim, uma 
situação de evidência de contrastes entre sua própria ordem de 
condutas e de relações e a da sociedade nos seus dias de produtora 
de bens e serviços” (BRANDÃO, 1985, p.194).

Na pesquisa de campo, reparou-se que o discurso de 
moradores que não possuem o hábito de praticar o rito pode ser 
explicado por diferentes fatores encontrados nos depoimentos. O 
primeiro é a descrença nos poderes curativos da água e do barro. O 
desconforto relacionado ao forte cheiro de enxofre característico 
da água é outra causa encontrada. 

Também não pode deixar de se levar em conta a negligência 
e a falta de acessibilidade do caminho que conduz aos banheiros 
e locais de retirada do barro. O último fator explica-se na crença 
de que existe uma contraindicação àqueles que possuem algum 
tipo de enfermidade de coração, conforme evidencia-se no 
depoimento: “Quem tem problema de coração, por causa do 
enxofre, dá dor” (Entrevistada 4).

Se considerarmos a afirmação antropológica de que 
“não existem de fato homens não-modificados pelos costumes 
de lugares particulares” (GEERTZ, 1989, p.47), constata-se que a 
população residente de Águas de São João e também aqueles 
que estão de passagem pelo local, mas que possuem vínculo 
ritualístico com ele, são todos engrenagens e combustível da 
circulação do mito. 
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Repara-se que os hábitos relatados sofrem influência da 
relação que as pessoas que realizam os ritos têm com o distrito 
de Águas de São João. Realizando estações, ingerindo a água ou 
respingando-a nos olhos, participando da festa, esfregando o 
barro à pele, ou apenas retransmitindo oralmente as histórias de 
doentes sanados por ali, o vínculo identitário consolida até os dias 
atuais a recorrência do rito. 

Formas e Caracteres Religiosos: Santas Águas Medicinais e 
Científicas

A história da água – e da própria cidade - e os rituais e 
práticas realizados tanto pela população, quanto pelos visitantes, 
mostram que o fenômeno tem como base principal a tradição 
oral.  Os moradores do distrito conhecem e repassam a história 
da cidade e do surgimento da água de geração para geração; a 
oralidade neste caso é elemento fundamental para se entender 
o que são as “águas de São João” e quem vive ali. Nas falas dos 
moradores, observa-se a afirmação de legitimidade da palavra dos 
mais velhos; quanto mais antigo é o residente, mais veracidade 
se atribui ao fato. Ao longo da história da humanidade, a figura 
do sábio também é frequentemente atribuída à figura dos mais 
velhos. 

A relação imediata com o cristianismo feita a partir do 
nome do distrito leva à indagação e investigação de qual seria a 
ligação entre a religião e o mito que circula em Águas de São João. 
Quando questionados quanto a isso, grande parte dos moradores 
desvincula a eficácia da água da religião. O termo “água medicinal” 
é constantemente utilizado por eles para explicar a eficiência da 
mesma nos tratamentos, “desbancando” o caráter religioso através 
de comprovações científicas.

Em alguns momentos, registra-se a negação da 
institucionalidade religiosa, como é o caso do entrevistado 8, 
habitante de Trindade (GO), que frequenta o local desde 1989. 
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“Eu?! Não, eu não tenho religião, não. Minha religião é Deus” 
(Entrevistado 8).

Em outros, uma justificativa para a relação entre as águas 
e o santo. “São João é o padroeiro da cidade. Daí já fala São João. 
Daí deu o nome da cidade por causa do Santo. Aquela igrejinha 
lá é de São João Batista, aí já deu o nome da cidade. O padroeiro 
aqui é São João. Tem outros São João de não sei o que, São João da 
Paraúna. Então aqui é Águas de São João” (Entrevistada 10).

E, ainda, conforme o entrevistado 5, lavrador de 68 anos, 
habitante local, a conclamação da legitimidade científica da 
medicina para o fenômeno curativo, negando-lhe o sentido 
religioso. “O povo fala assim: ‘água santa, água santa’. Não, ela não 
é uma água santa, é uma água medicinal. Tem o nome do São João, 
mas é uma água que já foi segura... Eu não alembro mas segundo 
o povo já foi feita pesquisa e tem enxofre, tem isso, tem aquilo, 
tem umas coisas nela. Você vê que ela é diferente da outra, né? E 
ela é limpinha e ela corrói. Você põe em vasilha de barro né, veia? 
Ela vai comendo o barro. Ela é forte” (Entrevistado 5).

Para outra parte, a cura está diretamente ligada à fé religiosa. 
Um exemplo disto está no fato de existir uma fonte específica 
da água, conhecida como “Fonte de Santa Luzia”, uma vez que 
se acredita que ela atende às demandas de problemas de visão, 
assim como no catolicismo. Para o entrevistado 8, visitante, “aqui 
mesmo, tem água de Santa Luzia aqui, ó, você pode perguntar a 
dona Raimunda, lá em baixo, tem uma biquinha do lado de lá, não 
tem?! Uma bem lá em baixo... Aquela água lá, se você está com a 
vista ruim, você põe. Ela queima... loguinho acabou o problema... 
Entendeu?!” (Entrevistado 8).

Entretanto, por mais que a própria população tente 
desvincular a eficácia da religiosidade, é importante levar em 
consideração o espaço onde os rituais e as práticas são realizados. 
Isto porque este local, físico, está situado ao lado de uma capela 
- que também carrega o nome de São João. “A devoção pelas 
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águas de São João já ocorria antes mesmo da capela, mas a sua 
construção representou um marco na organização social daquele 
lugar, pois daí em diante iniciou-se a romaria que deu origem à 
tradicional ‘Festa de São João’, que ocorre anualmente no mês 
de junho e representa a principal atividade cultural do Distrito” 
(SOUZA, 2014, p.33). 

O próprio rito de banhar-se nas águas acaba por vincular-
se à figura do santo uma vez que, no catolicismo, era ele quem 
batizava as pessoas em um ritual de “redenção dos pecados”. A 
tradicional festa do mês de junho - mesmo mês em que se celebra 
o Dia de São João – soma mais uma ligação da cultural local com 
o cristianismo.

Souza (2014) descreve o espaço em que as fontes da água 
e a Igreja se encontram, reforçando a dificuldade de se separar 
um e outro: “o templo religioso apresenta-se com evidência para 
quem vai em busca das águas de São João. A territorialização pela 
via da fé é, portanto, um importante fator na formação do lugar e 
também um marco na paisagem local” (SOUZA, 2014, p.34). 

A legitimidade deste mito é baseada não só na oralidade, 
que tem forte presença na cultura do distrito; o pretenso discurso 
sobre as bases científicas também é bastante valorizado pela 
população. Já a relação água-religião não fica exatamente clara; a 
análise das falas dos moradores apenas mostra que a linha que as 
separa é tênue. A crença religiosa pode se iniciar no limite em que 
acaba a credibilidade científica. No caso de Águas de São João, 
elas caminham lado a lado.

Sistema Simbólico: a Água Que Nasce da Pedra

Neste tópico, apresentamos o modo como o sistema 
simbólico articula representações, práticas e organizações em 
Águas de São João. O destaque é dado para a importância da 
capela, na nascente da água e na pedra. Trata-se de elementos 
materiais, condições do simbólico no distrito. Antes, porém, 
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efetuaremos uma breve discussão acerca do que seja o sistema 
simbólico, vinculando-o à materialidade do mundo.

A materialidade do simbólico é amplamente ancorada 
na linguagem, mas o sistema simbólico, conforme Mauss (apud 
WILLAIME, 2012, p.39), mostra como, num dado contexto singular, 
“articulam-se representações, práticas e organizações”. Portanto, 
o simbólico não é somente a representação, mas também a 
atividade prática e seu caráter estrutural ou organizativo. Desse 
modo, a diferença facilmente se transmuta em desigualdade.

Conseguimos pensar esta noção também no conceito de 
cultura aplicado por Geertz (2008).

Ele denota um padrão de significados transmitido 
historicamente, incorporado em símbolos, um 
sistema de concepções herdadas expressas em 
formas simbólicas por meio das quais os homens 
comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 
conhecimento e suas atividades em relação à 
vida (GEERTZ, 2008, p. 68).

Numa apropriação interpretativa do autor, entendemos 
que “comunicação, perpetuação e desenvolvimento” pode ser 
relacionada à classificação maussniana “representação, organização 
e práticas”. Pois a representação é o modo da comunicação como 
cultura, a organização é o modo como se perpetua e as práticas o 
modo como se desenvolvem. Essa articulação teórica respalda e 
encontra as classificações empíricas espontaneamente elencadas 
no relatório de pesquisa interno e que agora são apresentadas 
neste texto. O sistema simbólico articula representações, práticas 
e organização religiosa.

Não se concebe que o efeito sensível dos 
gestos seja o verdadeiro efeito. Este ultrapassa 
sempre aquele e, normalmente, não é da 
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mesma ordem, como quando, por exemplo, se 
faz chover agitando a água de uma fonte com 
um bastão. Eis aí o que é próprio dos ritos e 
que podemos chamar atos tradicionais de uma 
eficácia sui generis (MAUSS, 2003, p.57).

Desse modo, no que se refere ao surgimento do mito 
de Águas de São João, este intertítulo destaca os elementos 
do mundo, que são mediadores e condição de existência dos 
fenômenos e rituais já descritos. Entendemos o símbolo como 
dado material desde a concepção de Geertz (2008, p. 67), 
segundo quem o símbolo “é usado para qualquer objeto, ato, 
acontecimento, qualidade ou relação que serve como vínculo a 
uma concepção”. O autor diz que o número 6, a cruz, um pedaço 
de pedra e a palavra realidade são símbolos. Assim, parece tratar-
se de uma base material que seja vinculado a uma concepção.

Jung tem a mesma concepção do símbolo. Os padrões 
observáveis na cultura são chamados por Jung (2008) de arquétipos, 
associações históricas com significação na comunicação entre 
o consciente e o inconsciente. Para o autor, tais padrões não 
expressam certas imagens ou temas mitológicos definidos. “Essas 
imagens e temas nada mais são que representações conscientes: 
seria absurdo supor que representações tão variadas pudessem 
ser transmitidas hereditariamente” (JUNG, 2008, p.83).

Segundo Geertz (2008, p. 69), “a dimensão simbólica dos 
acontecimentos sociais é, como a psicológica, ela mesma abstraível 
a partir desses acontecimentos como totalidades empíricas”. Isto é 
especificamente o que fazemos aqui.

Os símbolos identificados em Águas de São João em termos 
do surgimento do mito são: a capela na praça em que ocorre 
toda a ritualidade, a nascente da água e a pedra. São elementos 
materiais altamente referenciados no discurso dos entrevistados e 
que nunca aparecem sem uma significação maior que sua própria 
presença como objeto do mundo.
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A capela, por exemplo, tem papel crucial na formação e 
dinâmica do distrito e, em nossa análise, constitui a presença do 
elemento organizativo da religião. “O templo religioso apresenta-
se com evidência para quem vai em busca das águas de São João. 
A territorialização pela via da fé é, portanto, um importante fator 
na formação do lugar e também um marco na paisagem local” 
(SOUZA, 2014, p. 34).

A atribuição da obra da capela é dada não aos fundadores 
do local ou aos primeiros habitantes, mas aos turistas. Isso se refere 
tanto à capela, quanto à festa, denotando que são dispositivos 
instalados pelos visitantes. “Só que quem fez essa primeira festa 
foi os turista, né, pessoal lá de Goiânia. Efraim de Moraes, que é a 
família lá, né, de Campinas, uns turco. João Molinari, esse povo que 
começou essa festa aqui, que fez aquela capela lá” (Entrevistada 4).

As práticas são, interessantemente, desvinculadas da 
organização religiosa local. Segundo Entrevistado 5, o padre 
“não fala nada. Vem, celebra a missa e tal. Mas, sobre a água, não 
fala nada” (Entrevistado 5). Além disso, a entrevistada 10, ao ser 
questionada se o rito de uso da água é motivado pela fé, afirma 
enfaticamente que “não. Nada haver”.

É interessante notar como elementos tão materiais como a 
água e a pedra adquirem simbologia tão fluida a ponto de vários 
entrevistados afirmarem que a água sai de dentro da pedra, algo 
ainda não descoberto de fato. O caráter de reserva permanente 
não permite exploração e estudos que possam modificar o local. 
“Acredito porque esta água não nasce da terra, ela é da rocha 
da pedra” (Entrevistada 1); “Hora que chega na pedra eles para, 
porque pode ‘petecar’ lá. (...) Aí eles furou e ela secou naquela bica 
de lá e ficou parece que, não sei se 24h ou 72h sem água. Povo 
quase morreu de tanto chorar” (Entrevistada 4); “Eles fala que é 
dessa pedra aqui. Diz que é aqui mesmo” (Entrevistado 3).

As legitimações científicas tão convocadas pelos 
entrevistados existem. Contudo, não se referem ao caráter 
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curador, mas aos elementos da água. Segundo Oliveira (2003), 
as características físico-químicas do líquido mineral foram 
identificadas na década de 1950 quando foram realizados estudos 
de sua composição para possibilitar a comercialização da água 
mineral, que fora exportada durante certo período de tempo.

Artiaga (2004, p.66) assim se refere a estas águas: “Algumas 
horas depois do engarrafamento os gases se desprendem do 
líquido, e ficam sob a rolha, de modo que ao ser aberta a garrafa se 
evaporam deixando apenas uma excelente água potável melhor 
do que a da Carioca ou qualquer água de mesa”.

Considera-se, portanto, que o dado do mundo, a saber, a 
água, a pedra, a capela, constituem importantes elementos de 
análise, pois é a partir deles que se organizam representações, 
práticas e caracteres religiosos.

As Formas Religiosas se Confundem Com o Sistema 
Simbólico Vigente

O mito de Águas de São João já vem sendo estabelecido há 
algumas décadas, ainda com várias estórias em curso para integrar 
a narrativa primordial. Suas características têm sido aquelas que 
indicam os estudos de religião e ritual do sertão goiano. Aquelas 
que podem ser melhores ilustradas na fala de Riobaldo, dito 
Tatarana, em “Grande Sertão, Veredas”, escrito por João Guimarães 
Rosa (apud BRANDÃO, 1985, p. 5): “Eu cá, não perco ocasião de 
religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo rio... uma só, 
para mim é pouca, talvez não me chegue. [...] Tudo me quieta, me 
suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas tudo é muito 
provisório”. Em São João, todos bebem de toda água para tudo, 
tudo cura.

Sob esta análise, que tipo de circulação simbólica 
envolve o surgimento de um mito? Chegamos a duas 
respostas complementares em nossa análise: 1) práticas (ritos), 
representações (narrativas) e organizações (religiosas) são 
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articuladas em um sistema simbólico; e, curiosamente 2) as formas 
de organização religiosa se confundem com o próprio sistema 
simbólico no surgimento do mito de Águas de São João.

Trata-se de quando, por exemplo, as condições do 
fenômeno, nas formas da oralidade e da legitimidade substituem 
o sistema de símbolos (capela, pedra e água). Ou seja, a forma 
como o mito circula – legitimação oral pela sacralização (ainda que 
secular, “científica”) – se confunde com a própria simbologia, coisa 
material. Refletimos que, nas mitologias clássicas, os símbolos 
estão estabelecidos e têm poder por si próprios. Enquanto no 
surgimento do mito de Águas de São João é mais característica a 
negociação de sentidos pela oralidade, buscando formas diversas 
de legitimidade, sem apropriação institucionalizada do sagrado. 

São, por fim, essas características da organização religiosa 
do fenômeno que assumem o papel de sistema simbólico, 
organizando práticas e representações, assim como o sistema 
midiático. Dito de outro modo, os ritos e as narrativas ocorrem por 
conta das conveniências organizacionais do fenômeno (oralidade, 
legitimação e institucionalização/ou não) e não de um sistema já 
em funcionamento autosustentável.

Na medida dos conflitos entre mito e história; ritos de 
moradores e de passantes; e legitimidade medicinal e religiosa, 
o sistema de desigualdade propiciado pela mídia religião é fruto 
dos sentidos que circulam até que se estabeleça o mito ordenador 
da realidade do lugar.
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Em sociedade, por vezes, os atos de construção de si 
são atravessados pela memória e, também, pelos percursos 
e agenciamentos da cultura, do pequeno locus do cotidiano, 
das instituições etc. Partindo desse quadro inicial, busca-se 
problematizar as redes de sociabilidade e modos de produção 
de verdades sobre o trabalho das indígenas da etnia Xavante, do 
estado de Mato Grosso, na Associação Rede de Sementes do Xingu. 
Para tanto, é acionada a categoria da ‘estética’ em Foucault (2010) 
e Guattari (1992) para correlacionar os arranjos e resistências 
intrínsecas nesse processo, de modo que seja possível apontar o 
que parece ser uma produção de si das mulheres Xavante, bem 
como a evocação/silenciamento de sujeitos outros, enunciados e 
possíveis verdades concorrentes.

No que tange à comunicação, este trabalho opta por um 
outro signo, pois não se trata de uma análise que se volta às 
tecnologias, às mídias, no sentido de que dependeria de uma 
materialidade; nem do seu status de campo de conhecimento – 
quer seja como aporte para outras ciências pensarem os fenômenos 
sociais ou como um Campo em si. Neste trabalho, trata-se de um 
outro lugar, que se volta, sobremaneira, para o pensamento em 
si, associado à comunicação. Em outros dizeres, do pensamento 
que não é devaneio, nem elucubração imaginativa, mas enquanto 
‘instância’ criadora, uma imanência do devir. 

O percurso analítico que se desenha, portanto, aciona 
autores do pós-estruturalismo, ainda que estes não se identifiquem 
como tais, no que tratam da estética no delinear das existências. 
Neste sentido, a análise segue no entendimento do estético na 
criação de si quando do protagonismo das mulheres da etnia 
Xavante em coletivos de coleta de sementes, bem como busca 
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traçar nas relações de alteridade, e nas práticas, o que se tem 
como rastros desse possível novo modo de ser. 

Em princípio, quando do contexto de análise de sociedades 
diferenciadas, minorias nacionais, que são distinguidas étnica e 
culturalmente, a leitura mais apressada pode incorrer em máximas, 
que não deixam de ter certa materialidade histórica como, por 
exemplo, a que os indígenas são cercados de estigmas e vistos 
como indivíduos marginais frente ao modo de organização da 
sociedade capitalista ou como entrave para o desenvolvimento 
econômico. Neste contexto, parte-se de uma série de já ditos 
para analisar o lugar da mulher indígena, os modos como essas se 
organizam, se assujeitam e resistem a uma série de configurações 
de poder – entendido não como um ente, mas como uma rede 
mais ou menos difusa de controle e disciplina dos sujeitos. 

Entretanto, o objetivo desta discussão é transcender os 
confrontos imediatos para explorar a especificidade da discussão 
em termos de aproximação do conceito de Estética da Existência, 
como resultado do espírito de certo presentismo. Logo, é preciso 
acionar certas categorias de análise que, em vias de dar conta do 
fenômeno da organização das mulheres Xavante como lideranças 
proeminentes na Associação Rede de Sementes do Xingu38, possa 
conferir ao gesto inicial de pesquisa um quadro maior de crítica, 
ainda que se configure em um plano de pesquisa exploratória, 
que se tem de antemão, como uma emergência do Ser, ou como 
em Foucault (1984), enquanto diz-Se. Ou seja, um sujeito que já 
deixou de ser e ainda não é o que será.

Ainda que se busque analisar uma existência específica 
da mulher Xavante, este trabalho não parte, propriamente, das 
categorias dos estudos feministas, nem dos estudos de gênero, 
posto que se reconhece de antemão a dificuldade de operar 
conceitos como patriarcado, dominação masculina etc., se se 
atém a uma comunidade tradicional indígena, que tão pouco 

38 Para fins de fruição textual, será denominada como Rede, em maiúsculo.
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se conhece a respeito. Logo, as práticas, as marcas percebidas 
pela vivência da pesquisadora junto aos sujeitos colaboradores 
de pesquisa podem figurar-se como registro inicial para a 
problematização das condições sociais que tornam possíveis, 
discursiva e objetivamente, a emergência de novos sujeitos.

Para tanto, recorre-se a Foucault (1998), quando o autor 
trata dos jogos de verdade na elaboração ética dos sujeitos, ou 
melhor, de subjetividades, porque o autor está mais interessado 
em pensar de que modo os sujeitos se submetem mais ou menos 
ao espírito da conduta, aos sistemas de prescrição dados e, mais 
ou menos, em um recorte de cultura. À sombra desse pensamento, 
é possível realizar o quadro inicial do problema que se pretende 
discutir: a) trata-se de descrever como se configura uma rede de 
saberes como o trabalho, a ecologia, a etnicidade, o direito e o 
gênero quanto a certos ‘jogos’ de verdade no que tange à condição 
de mulher indígena Xavante, enquanto, por outro lado, b) como 
os sujeitos colaboradores de pesquisa ora engendram, ora negam 
esses saberes na gestão de si nesse quadro de agenciamento.

Ao valer-se do aceno de se associar ao trabalho uma 
ocorrência de suporte de cultura ou, ao contrário, a cultura 
enquanto suporte do trabalho, poder-se-ia enveredar em uma 
discussão que, possivelmente, resultaria em uma ontologia do 
trabalho, ou ainda, tê-lo como centro da discussão. Entretanto, 
aqui, essa categoria de análise é tangenciada como um tipo 
específico de sociabilidade emergente de conceitos e adequação 
teórica, pois é entendido como um modo de viver com o outro, 
e, também, como estopim de relações de interioridade e 
exterioridade. Cabe ressaltar, também, que essas relações não 
são dicotômicas nem independentes, visto que é no limiar, nas 
relações de força entre um estrato exterior e sua implicação 
na interioridade, que os indivíduos estabelecem um modo de 
conduzir-se, de constituir-se.
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As Redes Sociais do Trabalho e os Indígenas

As sociedades ocidentais atribuíram ao trabalho variados 
significados: da noção de atividade degradante, atividade penosa 
dos helênicos, aos iluministas que o viam como atividade edificante 
do homem. Com relação a sua estética, tal como a conhecemos hoje 
na composição de uma sociedade do trabalho, Coutinho Cotanda 
(2011) esclarece que esta se edifica, de fato, em meados do século 
XIX, conferindo certa importância ao trabalho assalariado. Este 
arranjo, de acordo com o autor, promoveu o surgimento de uma 
nova categoria: o emprego. Se antes o trabalho era entendido em 
uma concepção mais genérica, com a consolidação da ideologia 
capitalista passa a ser relacionado ao mercado de trabalho, aos 
contratos regulamentados e à produção de excedentes. Dessa 
maneira, qualquer atividade que escapasse desse escopo passaria 
a receber uma visada pejorativa, como se estivesse aquém da 
curva da normalidade. É notório que a relação trabalho-emprego 
carece de maior investimento teórico, mas, com relação ao objeto 
a que se pretende discutir, é válida na medida em que alude ao 
status que o sujeito assalariado obtém na cena social.

Com relação ao recorte realizado, é notório o empenho em 
normatizar certos aspectos dos modos de vida das comunidades 
tradicionais, principalmente no que diz respeito à gestão dos 
recursos naturais. Desde os tempos da colonização, diversos 
Tratados foram emitidos conforme o espírito da época anunciava. 
De modo sucinto, é possível elencar certos acontecimentos 
como, por exemplo, a política de proteção aos indígenas que só 
passou a ser implantada quando a Igreja Católica os anunciou 
como detentores de alma e pressionou a Coroa para proibir a 
escravidão dos nativos; as Reformas Pombalinas que promoveram 
o comércio no rio Araguaia e concentrou grupos indígenas em 
aldeamentos oficiais, dando início à Política de Aldeamento; e a 
Política Nacionalista da Era Vargas, por meio da Fundação Brasil 
Central e Expedição Roncador-Xingu.
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Se é possível identificar um ‘espírito do tempo’ na 
atualidade, se deve, entre outros fatores, à urgência de novas 
fontes de energia e modos de produção. Este é o cenário que 
propulsiona o pensamento ecológico e ambiental que tanto 
tem mobilizado entidades da sociedade civil organizada. 
São Organizações Não Governamentais (ONGs), Coletivos, 
Associações, viveiristas etc., que compartilham experiências de 
manejo sustentável do bem natural onde, geralmente, a mão 
do Estado não alcança a contento. Não se trata, neste trabalho, 
de um levantamento da cultura dessas instituições, mas cabe, 
sobretudo, entendê-las como ‘formas culturais’ cujas ações 
podem contribuir para construir e regularizar existências.

Claus Offe (apud Coutinho Cotanda, 2011) alude que os 
movimentos sociais na atualidade não surgem mais da base 
trabalhadora, posto que o trabalho já não detém o caráter 
emancipatório de outrora. O autor defende que uma variedade 
de agendas como a ecologia, igualdade de gênero, os direitos 
humanos etc., reconfiguram o trabalho enquanto conflito social 
dominante. Isto quer dizer que, tão somente os valores que 
envolvem o trabalho estão em trânsito como os sujeitos que 
compõem essa rede significativa de práticas estão atuando na (re)
criação dessa. Em outros dizeres, a linha entre os aspectos objetivos 
do trabalho e as tessituras que vão se forjando nas subjetividades 
é necessariamente tênue.

Assim, a pretexto de localização, faz-se necessária uma 
diminuta descrição das atividades da Associação Rede de 
Sementes do Xingu junto as colaboradoras de pesquisa. A Rede 
realiza atividade de coleta e distribuição de sementes na mata 
Amazônica, Cerrado e Pantanal junto aos povos indígenas, 
agricultores, viveiristas e comunidades ribeirinhas:

A rede visa disponibilizar sementes da flora 
regional em quantidade e com a qualidade que 
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o mercado demanda; formar uma plataforma 
de troca e comercialização de sementes; 
gerar renda para agricultores familiares e 
comunidades indígenas e servir como um canal 
de comunicação e intercâmbio entre coletores 
de sementes, viveiros, ONGs, proprietários 
rurais. (REDE DE SEMENTES DO XINGU, 2015).

Ela atua em 21 municípios e diversas terras indígenas 
que compreendem, principalmente, o estado de Mato Grosso. 
Dentre suas atividades, realiza o papel de articuladora da troca de 
saberes entre os grupos de coletas e realiza eventos para estimular 
vínculos entre os grupos de coletores, o Elo (espécie de líder) e os 
compradores.

Em se tratando da organização das mulheres ao ingressar 
na Rede, há certo positivismo envolvendo o trabalho dos grupos 
de coleta, pois elas têm de ser organizar conforme a demanda 
de pedidos e entregas de sementes, categorizar e prezar pela 
qualidade de sementes do seu Núcleo – neste caso, a aldeia 
comporia um Núcleo de coleta, e as famílias se organizariam 
internamente em grupos. Atividades pouco usuais quando da 
prática, por assim expressar, genuína da coleta cotidiana ora 
realizada. Há, também, certa proposição de contrapartida para 
que se ingresse na Rede, como uma lista com datas e espécies das 
sementes, reflorestamento da propriedade entre outros. 

Quando do microcosmo do Povo Xavante, a organização 
patrilinear confere certos graus de privilégios aos homens nas 
tomadas de decisão e, neste sentido, o agrupamento de mulheres 
envolvidas em uma atividade de trabalho remunerado – ainda 
que com frequência sazonal por conta dos ciclos das sementes 
– confere a essas um modo de sociabilidade até então inédito, 
quer seja internamente nas relações cotidianas na comunidade, 
quer seja com outros coletores indígenas e não-indígenas da 
Rede. Ainda que as mulheres Xavante estejam subordinadas a 
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uma entidade que detém certo controle dos direcionamentos 
das atividades de coleta, como por exemplo, o contato com 
compradores, organização das feiras e seminários, não dirime o 
protagonismo das participantes na medida em que elaboram o 
saber ecológico que dominam e o reelaboram em prol de uma 
coletividade nova.

Portanto, sem que se atenha à história dos modos de 
produção das sociedades ocidentais, e suas diversas crises, esta 
discussão utiliza do caráter nada trivial do trabalho na consolidação 
de laços de amizade e de pertença. Trata-se, em suma, de uma 
categoria essencial para o entendimento das sociabilidades 
contemporâneas.

No Escopo da Estética

Santaella (2008) ao fazer uma análise das estéticas das 
linguagens sinaliza sobre o uso indiscriminado da palavra estética. 
Ainda de acordo com a autora e, com devida acuidade, ‘estética’ 
deriva do grego aisthesis, que significa, a priori, sentir e que pode 
ser desdobrado na sensação ou percepção do sensível, irredutível 
à racionalidade. Portanto,

estética tem a ver com o potencial de algo, 
qualquer fenômeno que se apresenta a nós, 
possui para acionar nossa rede de percepções 
sensíveis, regenerando e tornando mais 
sutil nossa capacidade de apreensão das 
qualidades daquilo que se faz presente ao 
sentido. (SANTAELLA, 2008, p. 35)

Logo, reverbera-se aqui, também, essa preocupação 
quanto aos diversos significados suscitados por este termo e, 
portanto, torna-se imperativo delinear o sentido proposto.

Recorre-se a Guattari (1992) quando o autor traça o que 
identifica como novo paradigma estético, sob que estruturas o 
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sentir tem se estabelecido e elucida que “a potência estética de 
sentir, embora igual em direito às outras [...] talvez esteja em vias 
de ocupar uma posição privilegiada no seio dos Agenciamentos 
coletivos de enunciação da nossa época” (GUATTARI, 1992, 
p.130). Então, parte-se de uma noção de estética como potência 
de sentir, uma emergência da época, de aflorar o sensível por 
meio dos sentidos.

Enquanto Maffesoli (2006) corrobora que a estética é 
agente fomentador de uma ‘experiência ética’ − esta entendida 
pelo autor como um laço de coletividade. Assim, um grupo, uma 
coletividade qualquer, compartilha tão somente o lugar, mas 
emoções que desencadeiam o que pode ser entendido neste 
trabalho como uma espécie de moralidade diferente, provocando 
certa cumplicidade, certa pertença no grupo na medida em que 
“a sensibilidade coletiva originária da forma estética acaba por 
constituir uma relação de ética” (MAFFESOLI, 2006, p.50) [grifo 
do autor]. 

É passível que se analise um fenômeno como o 
empoderamento − para usar uma palavra da moda − das mulheres 
Xavante como uma modulação importante de um programa de 
pesquisa, em grande medida devido à importância que assume 
frente às organizações sociais, à cultura, às representações formais, 
etc. Em outros dizeres, justificar-se-ia, ainda de acordo com 
Maffesoli (2006) pela força desse acontecimento enquanto um 
‘dado social’ e o percorrer por alguns agenciamentos reconhecidos 
se faz necessário neste momento.

Em suma, tem-se que a estética é um sentir comum e que 
a experiência estética se dá no choque e nas pequenas crises do 
cotidiano. Ora, se esse fenômeno se dá em contínuos de eventos 
que ferem a continuidade – ou mais incisivamente, o intervalo 
de tempo histórico – de que maneira se delinearia a relação do 
sujeito nesse processo? Os movimentos de conduta, criação, 
transformação e resistência? E ainda, como é possível intuir a 
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percepção de um evento na superação do ordinário quando de 
um fenômeno de comunicação? Onde se encontram os vestígios?

Guattari (1992) aponta um caminho possível em que o 
esforço de se traçar os ‘agenciamentos de enunciação’, como 
modo de percorrer as existências, torna possível esclarecer o que 
o autor denomina como paradigma ‘proto-estético’, porque 

através de diversos modos de semiotização, 
de sistemas de representação e de práticas 
multireferenciadas, tais agenciamentos 
conseguiam fazer cristalizar segmentos 
complementares de subjetividade, extrair uma 
alteridade social pela conjugação da filiação e 
da aliança. (GUATTARI, 1992, p.127)

O autor define certos modos de agenciamentos que, 
mesmo não possuindo uma etapa histórica delimitada, são 
propensos de determinações do aspecto estético. A exemplo, 
os ‘Agenciamentos territorializados de enunciação’. Neste modo 
de agenciamento, o autor corrobora que há o forte sentimento 
de pertença, o protagonismo do lugar e de certa noção de 
segurança são imperativos. Dessa forma todo engendramento 
para o desterritorializado é seguido de um movimento de 
voltar para si, de modo que “a segmentação movimento infinito 
de desterriotiralização é, portanto, acompanhada por uma 
espécie de reterritorialização incorporal, por uma reificação 
imaterial” (GUATTARI, 1992, p.132). Enquanto os ‘Agenciamentos 
capitalísticos desterritorializados’, que possuem a característica 
de sobrecodificar outros modos de valor, reformular as relações 
de alteridade, mantêm certos vestígios de um perfil sub-
territorializado. Já o ‘Agenciamento Processual’ é motriz do que o 
autor denomina como Novo Paradigma Estético, que, em suma, 
situa-se nos processos de criação, de autoafirmação da persona 
como fonte existencial para-si desenvolvendo relações de 
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alteridade – o que interessa para esta discussão. Neste último há 
um protagonismo do estético em comparação aos outros modos 
de agenciamento, pois “ao invés de marginalizar o paradigma 
estético, esse tipo de agenciamento lhe confere uma posição chave 
de transversalidade em relação aos outros universos de valor, 
cujos focos criacionistas e de consistência ele só fez intensificar” 
(GUATTARI 1992, p. 134-135).

A característica determinante para intensificação do 
estético, como apontado pelo autor, se deve, em grande medida, 
aos processos de criação do sujeito como ‘máquina autopoiética’, 
que não alcança a autonomia, posto que é atravessada por 
paradigmas éticos, científicos etc., tornando possível certa 
aproximação ao conceito foucaultiano de estética da existência. 

No contexto de análise trajetiva, Foucault (1984) aponta 
o recorte de um sujeito inserido na história que não é soberano, 
nem universal, porque se constitui a partir de uma prática ética, 
de práticas de liberdades, de resistência a certas normas e 
convenções que se encontram no estrato cultural. Entretanto, este 
arranjo de controle do sujeito não é coercitivo de todo, visto que 
não há condição para um sistema de poder se estabelecer quando 
da inexistência de uma brecha de liberdade, de criação por parte 
do sujeito. Trata-se mais de uma operação em que não se indica às 
pessoas o que devem fazer, 

faz-se pensar [...] os mecanismos sociais 
que têm podido jogar como as formas de 
repressão e constrangimento tem atuado; e, 
então a partir disto, penso que se pode passar 
às pessoas a possibilidade de se determinar, 
de fazer, sabendo tudo isso, a escolha de sua 
existência(FOUCAULT, 1984, p.3).

Revel (2005) esclarece que a experiência estética é tida 
como algo do plano do indivíduo e atinge plenitude quando 
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escapa à pura subjetividade, permitindo-se cruzar, atravessar-se 
por outros elementos. Quando do plano coletivo, é tida como 
modos de resistência aos dispositivos de poder e modos de 
subjetivação. Logo, é perceptível um cenário de experiências que 
se relacionam com um dentro e um fora, uma materialidade das 
coisas em direção aos indivíduos, ou seja, pensar a estética da 
existência é pensar em uma prática de elaboração da própria vida 
enquanto arte pessoal e eminentemente política. 

Em contrapartida, ao analisar a experiência coletiva de 
uma comunidade indígena e os modos de expressão dessa 
sensibilidade, pode-se recorrer ao entendimento que Maffesoli 
(2006, p.42) descreve no estrato local da experiência estética 
quando, “por um lado, está ligada ao espaço próximo; por outro, 
transcende o próprio grupo e o situa numa ‘linhagem’ que se pode 
compreender.”  Ou seja, ao que Halbwachs (apud Maffesoli, 2006) 
define como o trabalho do indivíduo consigo mesmo e a operação 
no social, há uma visão de fora, (histórica) e uma visão de dentro, 
mais próxima da noção de memória coletiva. Condição motriz 
na produção de uma certa áurea estética ou de sentimento do 
presente, como quando o autor afirma que

[...] a sensibilidade coletiva, ultrapassando a 
atomização individual, suscita condições de 
possibilidade para uma espécie de aura que 
vai particularizar tal ou tal época [...] é possível 
que se assista agora à elaboração de uma aura 
estética na qual se encontrarão, em proporções 
diversas, os elementos que remetem à pulsão 
comunitária, à propensão mística ou a uma 
perspectiva ecológica (MAFFESOLI, 2006, p.42) 
[grifos do autor]. 

O que é perceptível da situação de pesquisa ora 
apresentada, porque, quando de um novo modo de perceber 
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uma atividade caracterizada como ‘tradicional’, as colaboradoras 
de pesquisa passariam a produzir outros sentidos, novas maneiras 
de se relacionar com o ambiente, com o outro (indígena ou não) 
e consigo mesmas. Ainda neste contexto, “acrescentemos que um 
sujeito que se estetiza livremente, ativamente, por práticas de 
si, é ainda filho de seu tempo: essas práticas não são “algo que o 
próprio indivíduo inventou, são esquemas que ele encontra na sua 
cultura.” (FOUCAULT apud VEYNE, 2014, p.182) [grifos do autor]. 

Cabe ressaltar, a partir deste breve esforço teórico, que a 
atividade de coleta de sementes não é somente a manutenção de 
uma prática ancestral, mas, também, um trabalho remunerado e 
avalizado por outro que ‘diz-Se’ sujeito que fala a verdade, e diz: as 
mulheres trabalham. É possível, ainda, recorrer a Foucault (2010) 
quando o autor elucida o cuidado de si e o jogo de construção 
de verdade em relação direta com a produção e ordenamento de 
novas existências, pois que o

[...] cuidado de si, conhecimento de si, arte e 
exercício de si, relação com o outro, governo 
pelo outro e dizer-a-verdade, obrigação 
desse outro de dizer a verdade [...] O dizer-a-
verdade do outro, como elemento essencial 
do governo que ele exerce sobre nós, e uma 
das condições essenciais para que possamos 
formar a relação adequada conosco mesmos 
(FOUCAULT, 2010, p.44). 

Porém, se é na relação com o outro que se estabelece a 
verdade, visto que o sentido não pertence ao sujeito, a que outro, 
em que lugar, e de que maneira se deve portar para estabelecer este 
‘grau’ de verdade na relação do fenômeno aqui problematizado? 
Em outros dizeres, a quem caberia dizer uma verdade inaudita, 
obscura e de tamanha potência que passaria a percorrer um sem 
número de registros sobre as mulheres Xavante?
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Na tentativa de percorrer algumas posições sujeito sobre 
essa cena, recorre-se novamente a Foucault (2010) quando ele 
realiza um levantamento da parresía em que estabelece certo 
procedimento de dizer-a-verdade útil neste momento. Em 
princípio, Foucault defende que existem certas condições para que 
se estabeleça a parresía, entretanto, em momento algum defende 
o estatuto da verdade, porque volta-se mais ao delineamento das 
posições sujeito no ato de fala do que é posto como ‘verdadeiro’. 
Procedimento também adotado neste trabalho.

De modo conciso, a relação de poder que há entre os sujeitos 
determina o ato parresiástico. Dessa maneira, não se trata de uma 
verdade, mas de uma ‘maneira de dizer a verdade’, um modo de 
demonstrar persuasão e testar os limites da liberdade. O autor dá 
como antônimo o estatuto do ‘enunciado performativo’ em que o 
sujeito que diz-a-verdade possui certa situação de conforto frente 
aquele a quem se dirige. Os modos de enunciação midiáticos, por 
exemplo, que, nesta situação, deteriam certo status de portador 
de uma verdade considerada institucionalizada; enquanto que 
na parresía o procedimento se dá, justamente, no risco daquele 
que diz-a-verdade, pois se situa em uma situação de fragilidade 
ao dizer a verdade em seu ato livre e arriscado. O sujeito do ato 
parresiástico está ligado à enunciação e a um procedimento de 
voltar-se para si bastante específico: um sujeito que diz a verdade 
e que crê verdadeiramente ser verdade. Ou seja,

Há, no interior do enunciado parresiástico, 
algo que poderíamos chamar de pacto: o 
pacto do sujeito que fala consigo mesmo. 
Pacto que, por usa vez, tem dois níveis: o nível 
da enunciação e, implícito ou explícito, pelo 
qual o sujeito se liga ao enunciado que acabo 
de dizer, mas se liga também a enunciação 
(FOUCAULT, 2010, p.62). 
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 Portanto, neste caso de análise, tem-se sobremaneira 
o lugar de fala da Rede como portadora de uma certa verdade 
sobre a condição das mulheres Xavante, ao elaborar enunciados 
performativos como: as mulheres Xavante ‘agora’ trabalham. E 
a condição de parresía poderia ser encontrada nas relações do 
micro cotidiano nas comunidades, na divisão política dos clãs, 
das classes de idade etc., que, enquanto são mais ou menos 
reconfiguradas pelas novas dinâmicas sociais propostas por 
um outro não indígena, institucionalizado e que ocupa espaços 
imagéticos e físicos na comunidade indígena, abre margem, 
também, para a criação de novos lugares de fala, existências outras 
dessas mulheres a partir da experiência como ‘assalariadas’.

Comunicação Como Acontecimento

A proposta analítica aqui desenvolvida realiza um 
deslocamento ao pensar a comunicação para além da mediação 
e da representação. Trata-se mais de percorrer os agenciamentos 
coletivos, que, propriamente, focar-se nos aparatos, nos 
veículos etc. De acordo com Sales (2005, p.8), não se trata de 
uma comunicação entre sujeitos, nem de sujeito-coisa, mas de 
“agenciamentos, acoplamentos, engates, entre intensidades 
sempre nômades e díspares, tomadas segundo mecanismos 
complexos” em que o sujeito figuraria como resultado.

Porém, pode-se pensar que essa noção é bastante próxima 
do cognitivismo se se optasse pelo viés psicologista da discussão. 
Mas, na verdade, é mais um procedimento de análise que evoca 
a representação e o conhecimento em direção à concepção do 
sujeito e o papel deste na comunicação. Ora, de fato, trata-se de 
‘liberar’ a comunicação de suas amarras deontológicas e alocá-la 
no plano do devir. 

Neste sentido, o procedimento paradoxal elucidado pelo 
autor tem que “é preciso escapar da representação, mas não 
há como prescindir da linguagem [...] temos acesso ao Ser pela 
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linguagem, apesar dela.” (SALES, 2005, p.4). Então, ao pensar a 
comunicação por esse viés, com objetivo de estabelecer certas 
singularidades para análise, produz-se representações também, 
mas como resultado de uma operação ideal, inaugurada pelo 
pensamento.

Silva (2004) corrobora que, se na ‘representação’ impera a 
separação do Ser e pensamento transitando em um plano mais 
concreto e operacional de subordinar o real ao plano das ideias; 
no ‘conhecimento’ ocorre o contrário, é o gesto do pensamento 
em voltar para si, a vontade de conhecer que transcende ao real 
dado. Se até então as coisas, os objetos, eram mediadores na 
comunicação, passa a ser possível uma análise para além das 
formas. Seria, neste caso, um procedimento de criação em que 
“comunicar é diferenciar e não mais mediar” (SILVA, 2004, p.11).

O pensamento e a comunicação, tal como apresentados 
pelo autor, ainda que tidos como entidades próprias, por assim 
dizer, não podem ser dissociados. Portanto, o procedimento que 
ele apresenta quando da comunicação, é o pensamento do Ser 
unívoco, ou seja, tratar-se-ia de um sistema igualitário que não 
diferencia, não hierarquiza existências e que comunica o ser 
que contempla: “o ser das coisas só é conhecido a partir de uma 
mediação pelo modo como pensamos as coisas: conhecemos o 
conhecimento” (SILVA, 2004, p.12). É preciso, entretanto, esclarecer 
que este Ser não se limita ao Ser-sujeito, mas trata-se das coisas 
existentes: o ser vivo e não-vivo, o animal e o homem em situação 
de paridade.

Se se tem de modo mais prático a sistemática proposta, 
ter-se-ia um Ser dotado de singularidade, em relação com outro 
Ser, igualmente singular, em um processo de criação que se dá 
sempre em choque e não mais no consenso, de tornar comum, 
em vias de formar um novo – este último parece localizar-se tanto 
na imanência do próprio pensamento do Ser em si, quando da 
operação do (re)conhecimento, tanto na relação com esta mesma 
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diferença. Em suma, uma comunicação enquanto relação entre 
diferentes, que não tem por fim o consenso, mas que se realiza no 
choque e produz novas diferenças.

Acontece que essa situação, arrisca-se, neste momento, a 
noção de situação de comunicação, detém uma força estrutural de 
tamanha potência na produção das diferenças que afeta a relação 
do passado e presente, ou seja, ocorre uma ruptura que possibilita 
criações e propulsiona a reelaboração/emergência de existências. 

Cambiando

Como é impossível partir de um pensamento que seja alheio 
às formas do momento, de certa materialidade histórica, não há 
como desvencilhar esta comunicação de uma leitura do presente. 
Em todo caso, buscou-se fundamentar, ainda que inicialmente, o 
(re)arranjamento e produção de novos modos de ser, porque, se 
é perceptível um sentimento de ‘emancipação’ do sujeito mulher 
Xavante − enquanto sujeito múltiplo, com atuação na Rede, nas 
decisões da aldeia e nas mobilizações indígenas de modo geral −  
crê-se, também, na emergência de um forte sentimento coletivo 
nesse microcosmos. 

É um tanto prematuro afirmar que se trata de um 
‘neotribalismo’, como o faz Maffesoli (2006) ao dissertar sobre 
o que considera como o Novo Paradigma Estético, mas, sem 
dúvidas, trata-se de uma criação carente de um esforço empírico 
maior. Diante disso, é preciso, ainda, percorrer as estruturas do 
pensamento e das práticas éticas envolvidas na individuação 
do pensamento do que vem a ser o ‘sustentável’, ‘ecológico’ e, 
também, a constituição legal do trabalho indígena na recente 
história brasileira.

É já sabido as inúmeras violências as quais os povos 
originários são alvo. Historicamente há uma série de evidências e 
desmandos registrados, principalmente no que tange ao controle 
de suas práticas e bens de cultura, enquanto artifícios dotados 
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de certo valor exótico, e de seu território, enquanto inutilizados 
e improdutivos, em uma visão mais cínica do capitalismo. No 
entanto, uma áurea ecológica tem tomado cada vez mais força 
nos discursos sociais, muito embora estimulada por organizações 
e instituições socioambientais. Movimentos de alcance 
internacional como a equívoca Revolução Verde, e eventos como 
a Eco 92, a Rio +20, a Cúpula dos Povos etc., são alguns exemplos 
dessa ética emergente.

Ao passo que Organizações de direitos humanos 
tentam, de certa forma, reconhecer e amenizar a violência a 
que as comunidades tradicionais foram/são submetidas, o que 
é válido e necessário; há certo estranhamento na relação de 
interculturalidade que, muitas vezes, impõe, mesmo que de modo 
não violento, um procedimento de ‘emancipação’ e de libertação – 
como o trabalho das mulheres indígenas. 

A cena de enunciação e parresía que se buscou construir 
neste recorte ainda é um tanto hermética. Assim, diante do 
exposto, cabem alguns questionamentos: Como pode ser pensada 
a produção do enunciado: as mulheres Xavante trabalham − 
tomado como verdadeiro e dito por um sujeito parresiástico, que 
acredita dizer uma verdade e assume um risco? Onde estes sujeitos 
se encontram? E mais, como este acontecimento tem produzido 
novas formas de subjetivação, uma vez que o ato parresiástico tem 
força na interlocução da verdade e nas relações de poder entre os 
sujeitos envolvidos?

O fato do gesto aqui assinalado propor certo perspectivismo 
se deve, pois, do reconhecimento de um exterior, propriamente 
cultural, que convoca os sujeitos a uma conduta, a uma ética; 
enquanto que ocorre, em contrapartida, um movimento 
de interioridade numa apreensão estética e subjetiva desse 
acontecimento. À sombra da noção de sujeito foucaultiana, que 
não é universal, posto que não detém os sentidos, ter-se-ia um 
devir-mulher-Xavante ao passo que seria, igualmente passível de se 
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desenhar, o devir-mulher-trabalhadora. Relações desencadeadas, 
claro, não de modo pacífico e regular, mas de um confronto entre 
estruturas discursivas ou não engendradas por um arranjo de 
saber-poder.

Portanto, considerando o sujeito como complexo, e, 
igualmente frágil, tem-se aparentemente, a dificuldade em 
alcançá-lo sem considerar sua condição de emergência. Não 
cabe, neste sentido, pensar as mulheres Xavante a partir dos 
estereótipos, ou tentar enquadrá-las em conceitos pré-existentes, 
mas, sobretudo, tomar as relações e os acontecimentos no trânsito 
em que ocorrem e identificar os possíveis rastros. Aqui, justamente 
no encontro de singularidades, seria possível traçar as diferenças e 
vislumbrar as produções decorrentes.

 Este trânsito conceitual, portanto, trata de um Ser, neste 
caso de análise, de uma mulher indígena, que é, ela própria, 
esquema de desejo de saber, de criar, fortemente ligado a um 
esquema de controle, de operação no plano da vida. 
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Periscope e o Instante: Comunicação e Espaço na 
Crise de Refugiados na Europa39 

Esse texto utiliza-se de conceitos de Espaço, Comunicação 
e Mídias Locativas para observar o uso do aplicativo Periscope 
enquanto (re)construtor de espaços sociais. Como objeto para 
discussão, elegemos as transmissões das travessias realizadas 
pelos migrantes sírios e árabes em busca de refúgio na Europa. 
A observação do fenômeno à luz dos conceitos elencados 
demonstra clara vantagem para a visibilidade de seções do 
globo negligenciadas pelos grandes grupos de comunicação 
e demonstra a potência da comunicação em construir espaços 
sociais em espaços de trânsito por meio de streamings de vídeo 
compartilhados em tempo real.

Espaço, Comunicação e Mídias Locativas

Com os avanços da técnica, a contemporaneidade tem 
encontrado cada vez mais formas de descrever o que se entende 
por “Espaço”. Se a constatação não parece tão intuitiva, sem 
dúvida a presença de alguma diferença entre o espaço que o leitor 
ocupa sobre a Terra nesse momento, a área explorável num jogo 
de videogame e o mar de dados na internet parece bastante clara. 
Ainda que a distinção entre esses três exemplos pareça evidente, 
todos podem ser reunidos sob uma única acepção de espaço, 
que o define como alguma espécie de receptáculo, uma área 
(construída por átomos ou pixels) capaz de conter algo ou alguém, 
limitando seu significado a uma dimensão puramente física.

Lefebvre (1991), por sua vez, entende o espaço como uma 
construção social, como a conjunção de tudo o que é concebido, 

39 Trabalho apresentado no GT8 – Narrativas, Entretenimento e Tecnologia 
do VII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e 
Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015.
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percebido e vivido por um grupo. Embora Lefebvre (1991) se incline 
à Filosofia para compreender a essência da ideia de “espaço”, 
recorre a termos de uso cotidiano para cunhar o preceito de que 
“todo espaço é social”:

Todos sabem o que se quer dizer quando 
falamos de um ‘quarto’ em um apartamento, 
a ‘esquina’ da rua, um ‘mercado’, um shopping 
ou ‘centro’ cultural, um ‘lugar’ público e assim 
por diante. Esses termos do discurso cotidiano 
servem para distinguir, mas não para isolar, 
espaços particulares, e em geral para descrever 
espaços sociais. Eles correspondem a um 
uso específico daquele espaço e, portanto 
a uma prática espacial que eles expressam 
e constituem (LEFEBVRE, 1991, p.16, grifo e 
tradução nossos).

Não parece fazer sentido, portanto, proceder a uma 
sistematização de conceitos, tipos ou categorias de “espaço” para 
depois fazer caber a rua, as salas de aula ou qualquer lugar dentro 
de classificações abstratas. Sob essa perspectiva, o espaço é o que 
fazemos dele; um “produto social” (LEFEBVRE, 1991). Na visão do 
estudioso francês, essa concepção superaria a desgastada fórmula 
de criar interpretações baseadas em dicotomias – tal como a 
relação de oposição/complementaridade entre o mundo das 
ideias e o mundo concreto de Platão, por exemplo.

Numa interpretação mais focalizada, Marc Augé define o 
lugar como “a ideia, parcialmente materializada, que têm aqueles 
que o habitam de sua relação com o território, com seus próximos 
e com os outros” (AUGÉ, 1996, p.54), trata-se, portanto, de um 
espaço identitário, relacional e histórico. Remontando ao olhar 
do etnólogo, Augé (1996) infere que o lugar “é simultaneamente 
princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio 
de inteligibilidade para quem o observa” (AUGÉ, 1996, p.51). 
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Portanto, o lugar – ou o concebido/percebido/vivido em 
determinada localidade – é uma instância de reconhecimento 
de si e daqueles que não se originaram nele. Ainda assim, “essa 
ocupação singular e exclusiva [de um espaço] é mais a do cadáver 
no túmulo do que a do corpo que nasce ou vive” (AUGÉ, 1996, 
p.52), justamente porque o ser humano busca comunicar-se. Daí 
as trocas, movimentos, diálogos e discursos que tornam o espaço 
eminentemente relacional.

No entanto, a onipresença da velocidade (VIRILIO, 1996) 
a dinâmica dos fluxos da contemporaneidade (Cf. PAULO, 2006), 
e o fato de que não mais construímos nosso tempo e sim o 
consumimos (LEFEBVRE, 1991), criaram espaços que não suportam 
qualquer vínculo identitário, não servem à interação social e ainda 
não alimentam ou são alimentados pela memória; Augé (1996) 
chama esses locais de “não-lugares”. Estações de trem, aeroportos, 
autoestradas e até supermercados transformam-nos em clientes, 
passageiros, usuários que só são identificados, socializados e 
localizados na saída ou na entrada, de acordo com o autor francês. 
No “não lugar”, o indivíduo vê-se sozinho em locais que geralmente 
servem ao trânsito de multidões.

Também não há espaço para a história nesses locais, 
“eventualmente transformada em elemento de espetáculo, isto 
é, na maior parte das vezes, em textos alusivos. A atualidade e a 
urgência do momento presente reinam neles [...] Eles se vivem 
no presente” (AUGÉ, 1996, p.95). O quadro pode parecer um 
tanto exagerado, se considerarmos os encontros e interações 
sociais legítimas que vivenciamos ao transitar por “não lugares”, 
no entanto, o próprio Augé (1996) reconhece que lugares e não 
lugares se interpenetram e se revezam em um mesmo espaço, 
como “polaridades fugidias: o primeiro nunca é completamente 
apagado e o segundo nunca se realiza completamente” (AUGÉ, 
1996, p.74). Em suma, a atribuição de uma ou outra natureza a 
um local pode ser decidida pela análise da comunicação que se 
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processa nele. O que leva-nos à necessidade de alguma definição 
para o que seja “comunicação”.

Tida como uma ciência jovem, cujos horizontes ora 
parecem alargar-se em direção ao infinito, ora fechados em 
múltiplos escopos extremamente específicos, a comunicação 
ainda configura-se como um campo em formação (MARTINO, 
2007; BRAGA, 2008). Frente a esse quadro, pretendemos utilizar 
aqui os escritos do filósofo tcheco Vilém Flusser (2002; 2007), 
que se debruçou sobre o conceito de comunicação em diversas 
passagens de sua vasta produção – composta de artigos, ensaios, 
livros e textos avulsos e inacabados – e sugeriu até mesmo a 
criação de uma ciência denominada “Comunicologia” (FELINTO; 
SANTAELLA, 2012).

A definição de Flusser (2002; 2007) para a Comunicação tem 
ao menos uma dimensão formal e outra existencial. Na primeira, 
o filósofo define comunicação como “armazenar, processar e 
transmitir informação adquirida” (FELINTO; SANTAELLA, 2012, 
p. 58). Numa dimensão existencial, no entanto, a comunicação 
sustentaria o mundo que o homem habita – chamado de “mundo 
codificado”, ou “segunda natureza” (FLUSSER, 2002; 2007). Nesse 
mundo, o ser humano teria criado a comunicação como um 
artifício para esquecer-se da solidão e da morte. 

Dessa forma, Flusser (2002; 2007) situa a habilidade de 
comunicar-se (e portanto, os estudos sobre comunicação) fora das 
leis naturais. Diferente do resto dos animais, os seres humanos são 
conscientes de que a morte é inevitável e a solidão é algo a ser 
evitado; assim, o homem seria um animal “não-natural”:

Apenas nesse sentido pode-se chamar o 
homem de um animal social, de um zoon 
politikon. Ele é um idiota (na origem da palavra, 
uma pessoa privada, Privatperson) caso não 
tenha aprendido a se servir dos instrumentos 
de comunicação, como, por exemplo, a língua. 
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[…] Certamente existem também relações 
“naturais” entre os homens, como a relação 
entre a mãe e o lactante ou então uma relação 
sexual, e pode-se afirmar que estas seriam 
as formas de comunicação mais originais e 
fundamentais. Mas elas não caracterizam a 
comunicação humana, e são amplamente 
influenciadas pelos artifícios [...] (FLUSSER, 
2007, p.89-90).

Para Flusser (2002; 2007), o canto dos pássaros, por exemplo, 
difere do diálogo humano porque esse último pertence ao que ele 
chama de “segunda natureza” – um domínio criado e sustentado 
por “símbolos organizados em códigos” (FLUSSER, 2007, p. 89). O 
convívio com e pelas coisas artificiais – o significado do anuir com 
a cabeça, a sinalização de trânsito, os móveis, as ruas, as cidades 
fabricadas pelos humanos – serve para nos fazer esquecer a 
vida sem sentido, solitária e finda na morte que encontramos na 
primeira natureza. E é justamente por isso, segundo Flusser, que 
frequentemente não nos atentamos para o caráter artificial da 
segunda natureza. Da mesma forma, o instrumento que utilizamos 
para moldá-la e recobrir a primeira natureza como uma camada – 
a comunicação – também tem seu caráter artificial camuflado, e 
passamos a tratá-la como se fosse um dado da natureza.

Numa linha próxima à de Flusser, para James Carey (2009), 
“Comunicação” é o esforço de “tornar comum” mapas mentais da 
realidade. Esses mapas são escritos pelos índices de significado que 
atribuímos a cada coisa – e são constantemente reescritos pelas 
interações com mapas de outras pessoas, adicionando e editando 
referências. Sob essa ótica, as memórias que compartilhamos 
montam a imagem do mapa mental de um lugar (CAREY, 2009). 

O antropólogo advoga por uma visão da comunicação 
como “ritual” e não como “transmissão” (CAREY, 2009). Essa 
última, largamente mais predominante nas pesquisas em 
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comunicação, enxerga redes de comunicação como mecanismos 
de transporte e, daí, produzem-se inúmeras variações do modelo 
“emissor – mensagem – receptor”. Enxergar a comunicação como 
“ritual”, por outro lado, explora as relações de sentido entre as 
antigas raízes coincidentes de “comunicação” e “comunidade”, 
“comum”, “comunhão”. A relação com a concepção existencial de 
comunicação de Flusser (2002; 2007) é patente, ao se evidenciar 
que o ser humano busca comunicar-se para fugir da solidão e dar 
sentido à vida por meio de uma camada de significados aplicada 
sobre a realidade – que é legitimada, construída e representada 
por elementos da cultura.

A imbricação entre os conceitos de comunicação e espaço 
delineados até aqui é ainda mais aparente no que chamamos de 
mídias locativas, “um conjunto de tecnologias e processos info-
comunicacionais cujo conteúdo informacional vincula-se a um 
lugar específico. […] Trata-se de processos de emissão e recepção 
de informação a partir de um determinado local” (LEMOS, 2008, 
p.207). Aplicativos famosos que funcionam como mídias locativas 
incluem o Google Maps, o Foursquare, o Waze e o Periscope. Os 
três últimos ainda recebem uma classificação especial: por conta 
de funções de compartilhamento entre os usuários, são chamados 
de Location-Based Social Networks (ZEFFIRO, 2012).

Lemos (2013) e Zheng (2011) expõem como as mídias 
locativas criam novas unidades de memória ao permitir registrar, 
por exemplo, “os deslocamentos e as distribuições, os rastros 
digitais, detectando movimentos para além de uma visão fixada 
a priori em dimensões do micro ou do macro, da estrutura ou da 
agência” (LEMOS, 2013, p. 62).

Periscope e o Tempo ao Vivo

O Periscope é um aplicativo móvel que permite ao usuário 
transmitir e assistir a streamings de vídeo em tempo real, usando a 
câmera do celular. O programa ainda permite que os usuários que 
assistem à transmissão façam comentários em tempo real e deem 
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“corações” aos vídeos, como o “curtir” do Facebook (Cf. FIGURA 1). É 
possível seguir um usuário para ser notificado sempre que ele(a) iniciar 
uma nova transmissão, mas os vídeos não ficam salvos no serviço – 
após o prazo de 24 horas, as transmissões são deletadas dos arquivos 
do Periscope40. Isso faz com que a lista de streamings disponíveis para 
assistir seja sempre diferente cada vez que se inicia o app.

 
Figura 1 – Capturas de tela demonstram interação entre usuários por meio de 
comentários e “corações” em tempo real no Periscope.

Fonte: Dados da coleta

40 Essa característica da rede aponta para uma necessidade de rever as diretrizes 
de redação e normatização de textos acadêmicos. Embora alguns streamings 
possam ser gravados e posteriormente postados como vídeos no Youtube, o 
subterfúgio distorce a experiência e a referência, visto que o objeto analisado 
não será mais uma transmissão ao vivo, e sim um vídeo gravado.
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A dimensão social na conformação do espaço também 
parece evidente aqui. Se dizer que “qualquer espaço é uma 
construção social” pode soar abstrato, o Periscope fornece uma 
ilustração bastante palpável dessa frase. Os comentários e os 
corações inseridos em tempo real nos vídeos não só reforçam 
a sensação de estar presente naquele lugar – proporcionando 
imersão (Cf. MURRAY, 1997) –, mas também dão forma a esse lugar 
e ao instante, moldando as ações do transmissor e dos outros 
viewers. De maneira mais prática, podemos comentar qualquer 
ação do usuário que faz a transmissão e até pedir que ele faça 
uma pergunta a outra pessoa, que siga por essa ou aquela direção 
enquanto caminha, ou qualquer outra ação que, inscrita num 
contexto bastante específico, determina práticas espaciais.

Um engarrafamento, por exemplo, certamente não é espaço 
para diálogos elaborados, e não alimenta ou é alimentado por 
experiências capazes de dar forma a identidades em seu (não tão) 
curto tempo de existência. Iniciar uma transmissão no Periscope 
em meio a um engarrafamento, no entanto, transforma uma área 
de fluxo em espaço social: o transmissor e os usuários que assistem 
são identificados pelo app, entram em relação uns com os outros 
através dele, e essas relações produzirão registros no aplicativo e 
nas consciências de quem participou delas. Assim, identidades, 
relações e memórias dão forma a esse novíssimo lugar social.

ElHajji (2005) chama a atenção para a centralidade da ideia 
de “tempo” na economia globalizada: mais do que um espaço, as 
pessoas compartilham um instante. E parece ser exatamente essa 
a intenção de um aplicativo que propõe ao usuário dividir um 
momento com outras pessoas. Dessa forma, a transmissão ao vivo 
funciona como outro mecanismo para gerar proximidade entre o 
transmissor e o usuário que assiste/comenta/curte/compartilha. 
A assertiva justifica-se num mundo onde a escala para auferir 
conexões não é mais medida pela distância – que tem qualquer 
uma de suas extensões superada pelo avanço técnico de nossos 
dias –, mas pelo tempo (Cf. ELHAJJI, 2005).
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Para além da velocidade, o uso de dados para customização 
da navegação é digno de uma observação mais detida. O 
Periscope declara que utiliza dados de seus usuários para “provide 
features of our Services, such as broadcasting with your location, 
and to improve and customize the Services”41. Se o exemplo deixa 
clara a determinação do espaço pelas experiências sociais do 
usuário, certamente também ilustra a catalogação pervasiva 
de cada hábito humano. Sob essa ótica, a prática seria capaz de 
reverter o esquema de montagens de mapas mentais construídos 
coletivamente, conforme Carey (2009), para uma lógica em que 
cada usuário possui uma visão única e atomizada da realidade, 
composta com base em fragmentos de experiências indexados 
nos vários serviços da internet.

Refugiados e a (Re)construção de Espaços

O discurso salvacionista sobre a internet como solução 
para as mazelas da humanidade (Cf. WOLTON, 2004) já demonstra 
sinais de velhice. No entanto, para Morozov (2013a; 2013b), ainda 
persiste a ideia de que a tecnologia pode resolver problemas que 
não têm raízes técnicas, mas sim na ausência de discussões morais 
ou de um senso cívico/comunitário. Ao invés de servir como 
a prometida “janela para o mundo”, as aplicações mais usadas 
na web, como o Google e o Facebook, têm limitado os acessos 
do usuário a um pequeno universo, construído com base em 
indexações de seus hábitos de uso42 (MOROZOV, 2011). Assim, 

41 Texto retirado do Periscope Privacy Statement, disponível em https://www.
periscope.tv/privacy . Acesso em 20 de outubro de 2015. Em tradução livre, 
“fornecer funções aos nossos serviços, como transmitir com a sua localização, 
e para melhorar e customizar os serviços”.

42 O Google habilitou o recurso de busca personalizada para todos os usuários 
ainda em 2009. Uma explicação oficial mais detalhada pode ser acessada 
no link https://googleblog.blogspot.com.br/2009/12/personalized-search-
for-everyone.html (Acesso em 12 de outubro de 2015). Em maio de 2013, a 
empresa ainda introduziu a personalização de resultados nos mapas gerados 
pela sua plataforma Google Maps. 



162 mídias e desigualdade

ao invés de criar condições para o compartilhamento em escala 
global, essas redes têm diminuído os canais de comunicação com 
tudo o que é inédito ou diferente.

A ideia de que não há fronteiras espaciais na 
contemporaneidade é desafiada de maneira ainda mais intensa 
por eventos como a crise de refugiados em curso na Europa. O 
velho continente recebeu nos últimos meses mais de meio milhão 
de imigrantes, naquele que já é considerado o maior fluxo de 
pessoas desde a Segunda Guerra Mundial (OECD, 2015; IRC, 2015; 
DREDGE, 2015).  Ramonet (2001), Lage (2001), Traquina (2004) e 
Bucci (2000) já denunciavam há anos a falácia de que as redes de 
televisão (e de imprensa de maneira geral) procuram transmitir 
com fidelidade porções da realidade. E se identificar fatos com 
valor-notícia em lugares já parece difícil, o que dizer de ir além 
do registro estatístico nos não lugares por onde os refugiados 
transitam?

A questão de visibilidade aqui não se aplica apenas à 
situação dos refugiados, mas também à maneira como os países 
de origem dos migrantes são retratados. O Periscope parece capaz 
de resgatar uma imagem positiva para a alteridade a que alude 
Hall (2001) e segue na direção da preservação e valorização da 
cultura nativa de migrantes a que se refere ElHajji (2005). A figura 
do outro, tão negligenciada em estudos, trabalhos e produtos de 
comunicação, é parte fundamental do programa, que promete: 
“Veja o mundo através dos olhos de outra pessoa” 43.

O mapa do Periscope mostra agrupamentos de 
transmissões realizadas em todo o mundo e, embora uma boa parte 
tenha origem nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, regiões 
que sequer parecem existir nas manchetes fora de contextos de 
guerra, como o oriente médio, também concentram uma porção 
significativa de transmissões (FIGURA 2). Países do leste europeu, 

43 O slogan pode ser encontrado na página oficial do Periscope: https://www.
periscope.tv/. Acesso em 26 de outubro de 2015.
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da Ásia central e ilhas que só costumam ser lembradas pelo 
turismo exótico, como Indonésia e as Filipinas, também somam 
transmissões de fatos cotidianos à lista mundial.

Figura 2 – Mapa de streamings do Periscope mostra número de transmissões 
naquele momento em cada região do planeta. 

Fonte: Dados da coleta

Com mais de 1,9 milhão de refugiados sírios e centenas de 
outras nacionalidades, a Turquia é o país com o maior número de 
refugiados no momento e tem sido a principal zona de passagem 
para a Europa (OECD, 2015). O país também detém o segundo 
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maior número de transmissões no Periscope e serviu como berço 
para a criação do serviço (KRATONWITZ, 2015)44. No entanto, não 
encontramos qualquer evidência que ligasse os dois fatos.

Dredge (2015) e Scott (2015) descrevem o uso do Periscope 
pela revista Time e o periódico alemão Bild como uma iniciativa 
positiva. De acordo com os depoimentos dos jornalistas que 
trabalharam à frente do projeto, os refugiados entrevistados 
gostavam de contar o que acontecia diretamente aos usuários – 
além responder-lhes as perguntas e ouvir mensagens de apoio 
(Cf. DREDGE, 2015; SCOTT, 2015).

O Bild transformou os vídeos transmitidos por Paul 
Ronzheimer no Periscope em um pequeno documentário sobre 
o assunto (Cf. DREDGE, 2015). O formato adotado, no entanto, 
remove todas as características que poderiam associar o vídeo 
com uma transmissão no Periscope: os comentários, corações e 
até mesmo o número de viewers. Para fazer o registro, portanto, 
a editoria do periódico preferiu remover uma boa parte do que 
moldava a experiência com as transmissões: perderam-se as 
perguntas, comentários e reações dos usuários, que davam forma 
aos testemunhos dos refugiados em trânsito, e portanto, ao lugar 
que o Periscope havia (re)construído enquanto mídia locativa.

Se comunicar é o “tornar comum” de Carey (2009), então o 
lugar criado pelas transmissões do Periscope serve para conectar 
usuário, jornalista e refugiado: identificados, os três são colocados 
em relação uns com os outros e levam consigo a memória de 
compartilhar um momento com alguém que tem apenas o próprio 
tempo para oferecer. Encontrar alguém com quem se pode dividir 
o medo e a insegurança de uma travessia incerta é sem dúvida, 
nos termos de Flusser (2002; 2007), uma forma de sublimar a 
solidão e a morte.

44 Reforçando nosso argumento, segundo Kratonwitz (2015), o criador do 
Periscope teria concebido a rede quando planejava uma viagem para a 
Turquia e não conseguia obter informações sobre os protestos que tomaram 
as ruas de Istambul em 2013 por meio das mídias tradicionais. 
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Em uma transmissão feita pela revista americana TIME45, 
um refugiado pergunta ao repórter, com a voz trêmula, porque os 
Estados Unidos não ajudam todas as pessoas que estão procurando 
abrigo na Europa. Confrontado com a questão fora da pauta, e 
sem o benefício da edição de cenas ou o poder de intimidação de 
uma câmera profissional, capazes de evitar que o fato fosse ao ar, o 
repórter diz apenas que “essa é uma boa pergunta”. Vinte e quatro 
horas após a transmissão, o registro desaparece dos arquivos do 
Periscope e, tal como na vida em átomos, o instante de desamparo 
e perseverança se esvai.

Questões Para Aprofundamento e Pesquisa

Feitas nossas considerações, é importante destacar opções 
de pesquisa e detalhamento para o futuro. A relação da imprensa 
com plataformas locativas de transmissão de conteúdo – apenas 
mencionada nesse capítulo – merece investigação mais profunda 
e parece apontar para a renovação dos métodos de produção 
da notícia. A questão da memória precisa de uma pesquisa à 
parte para explorar melhor alguns dos tópicos relacionados 
que mencionamos aqui, frente à alimentação voraz de enormes 
bancos de dados privados com hábitos de uso de qualquer pessoa 
que possua um celular. 

Mais pesquisas sobre o Periscope devem ser realizadas: não 
só para catalogação dos usos que sua comunidade desenvolveu, 
mas também para compreender melhor suas potencialidades e 
discutir com mais propriedade sua classificação no universo das 
mídias locativas. Por fim, a interface entre comunicação e espaço 
precisa continuar a ser explorada sob novos eixos, uma vez que 
a correlação entre os dois conceitos parece estar no centro das 
discussões sobre comunicação na contemporaneidade.
45 Conferir TIME.com Periscope - Follow Refugees Across The Serbian Border Into 

Croatia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yLS58ceD_tE. 
Acesso em 20 de outubro de 2015.
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Leitura Crítica do Discurso Humorístico e 
Indexicalidade de Corpos em Contexto Midiático

Considerando que o humor, aquele que provoca o riso, 
resulta de um processo de linguagem que se vale do arcabouço 
de significados de uma sociedade, teremos, então, que as relações 
de poder são construídas e reformuladas por uma articulação 
de discursos e retomadas de ideologias hierarquizantes que são 
explicitas através da interpretação crítica de produtos midiáticos 
e seus efeitos de desigualdade social. Nossa concepção de 
linguagem será a de perspectiva Pragmática, que estuda a 
linguagem em uso, além de seus fatores extralinguísticos que 
envolvem toda a construção linguística, tanto no momento 
de produção da fala quanto nas trajetórias de significados 
contextualizados pela história. Dessa forma, ao praticarmos uma 
leitura, seja ela de imagem, textos escritos, audiovisuais, sonoros, 
devemos não apenas decodificar as palavras, pois os significados 
não estão atrelados a elas, mas é preciso estabelecer relações entre 
as palavras e o seu contexto, pois só assim o ato de ler poderá 
despertar um olhar crítico sobre o mundo e suas diferenças. 
Nosso olhar perpassará pela relação entre linguagem, corpo e 
mídia, e os seus efeitos na construção de identidades subalternas 
e perpetuação do riso hierárquico como fortalecimento de 
preconceitos e noções discriminatórias sobre o negro.

Nosso corpus para a análise e discussão de alguns conceitos 
que envolvem a desigualdade será o sketch Amiguinho do canal 
Porta dos Fundos, que em pouco mais de um mês recebeu quase 
4 milhões de visualizações. O canal Porta dos fundos foi criado 
em 2012 e é, atualmente, o maior canal brasileiro de humor do 
Youtube, com quase 11 milhões de inscritos, e é mundialmente o 
5º canal com mais inscritos na categoria comédia. Com isso, nosso 
principal objetivo é discutir criticamente como se configuram 
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em nosso corpus Porta dos Fundos, especificamente, no sketch 
Amiguinho (2015), questões de hierarquização das diferenças 
através do discurso humorístico e de uma construção performática 
desse nas práticas sociais, fazendo emergir paródias e sátiras 
sobre as relações de poder. Procuraremos discutir, além de outras, 
as seguintes questões: como funcionam os recursos linguísticos 
nos processos de diferenciação, hierarquização e indexicalização 
de corpos em Amiguinho; e de que maneira uma leitura crítica 
da mídia pode contribuir para abordar práticas de interação com 
o outro, considerando o contexto histórico brasileiro e o humor 
racista e sua construção ao longo das narrativas audiovisuais.

Nossa principal fundamentação teórica seguirá a linha 
pragmática dos estudos da linguagem no qual Austin (1998) nos 
traz a noção de atos de fala e sua performatividade em que dizer 
é fazer, isto é, os enunciados produzem efeitos no mundo, são 
ações que normatizam determinadas ideologias na sociedade. 
Assim, a comunicação é interação, é um movimento dialógico 
do qual o sentido se constrói na/pelas trocas simbólicas, por 
negociações dos usos da linguagem. Em relação a isso Blommaert 
(2005, p.253) nos aponta para as ordens de indexicalidade que são 
“padrões estratificados de significados sociais frequentemente 
denominados ‘normas’ ou ‘regras’, pelos quais as pessoas se 
orientam quando se comunicam” e assim constroem sentidos que 
alinham o comportamento social. Por isso, não podemos deixar 
de nos atentar a linguagem, pois ela não é neutra, ela é tanto 
materialização quanto transformação das relações. Mediante a 
isso, a comunicação e a linguagem se constroem, pois a interação 
só se constitui pelo processo comunicativo de usos da linguagem 
em dado contexto, performando relações de poder. Com isso,

o poder envolve relações de diferença, 
particularmente os efeitos dessas diferenças 
nas estruturas sociais. A unidade permanente 
entre a linguagem e outras questões sociais 
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garante que a linguagem esteja entrelaçada 
com o poder social de várias maneiras: a 
linguagem classifica o poder, expressa poder, 
e está presente onde há disputa e desafio ao 
poder. O poder não surge da linguagem, mas 
a linguagem pode ser usada para desafiar o 
poder, subvertê-lo, e alterar sua distribuição a 
curto e longo prazo (WODAK, 2004, p.237).

Para tratar da noção de corpo, pois é sobre ele que se 
materializam os discursos e se exerce o poder, temos Foucault 
(1986) que nos direciona a concepção de poder disciplinar que se 
aplica aos corpos a fim de adestrar e alinhar os sujeitos a assumirem 
determinados papéis sociais, isso faz com que adquiram uma 
dita identidade essencial, já formulada pelo outro e afirmada 
historicamente por repetições. Isso tendo que a constituição do 
corpo é transformada em um ato político de significação prévia 
desde o nascimento (BUTLER, 2003), somos constituídos conforme 
os padrões que o ato de linguagem nos impõem mesmo antes 
de nosso nascimento quando o médico diz o sexo do bebê: “É 
menino” ou “É menina”. E as diferenças não estão apenas nos atos 
de linguagem que classificam o sexo e o gênero, mas também nas 
categorias de raça, do qual focaremos esse texto, pois o ato de 
nomear alguém de negro, branco, não é apenas uma denominação 
de cor, conforme nosso contexto brasileiro, mas de hierarquização 
e de papéis sociais.  

E esses atos se fortalecem ou podem ser vistos 
criticamente em discursos que usam do outro como um objeto 
de entretenimento, como ocorre em nosso corpus de análise que 
procura realizar uma paródia sobre o que ocorre nas relações 
raciais no Brasil e de como o mito da democracia racial funciona. 
Mesmo assim, temos em nosso corpus a estimulação de um riso 
que provém da noção do racismo espirituoso, que é o racismo 
através do humor, Sales Jr (2006) diz que esse tipo de racismo é 
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gerado pela estigmatização, que marca e demarca o corpo do 
outro sem o uso direto da violência física, mas que usa de violência 
simbólica, de estereótipo. Bergson (2001) aponta que o riso possui 
significação social e que sempre é praticado em grupo, pois ele 
precisa de eco para poder obter sentido, o ato de rir pode trazer 
a tona significados construídos sobre o outro do qual se torna 
possível, devido a uma naturalização, inferioriza-lo pelo humor 
(DAHIA, 2008).

Seguiremos em toda nossa análise e discussão a 
perspectiva de leitura crítica proposta por Freire (2001) que 
aborda a importância da leitura de mundo, em que a linguagem e 
a realidade se prendem dinamicamente de forma indissociável, 
por isso, a leitura crítica de um texto exige a percepção das 
relações sociais com o contexto. Consideraremos que a leitura 
não se restringe apenas ao âmbito escrito, mas também ao ato 
de identificar, interpretar sentidos em um enunciado, seja ele 
midiático, imagético, oral, escrito. Foucault (1997) diz que para 
analisar um enunciado não basta compreender e reconstruir 
as ideias que norteiam sua produção. Mas, é preciso relacionar 
esses enunciados com outros, analisar quais são as condições 
históricas que permitiram a emergência e a legitimação 
desses enunciados e, isto é, como discursos em diferentes 
áreas institucionais do conhecimento, mesmo com sua 
heterogeneidade, estão interligados. Diante disso, tentaremos 
explanar um pouco sobre a construção do humor e sua relação 
de prática social através de visões múltiplas que perpassam 
os discursos, tendo isso como uma ação simbólica da qual a 
cultura é construída e comunicada/ensinada. 

Linguagem Performática e Indexicalidade de Corpos

Ao estarmos inseridos em um sistema-político capitalista, 
muitos de nossos interesses perpassam a noção de consumo 
e mercadoria, e isso não se resume apenas ao capital, mas é, 
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principalmente, algo que se relaciona a poder. Nossa sociedade 
funciona de acordo com os preceitos de uma indústria cultural 
do qual o entretenimento se torna parte inerente, suprindo 
os desejos da sociedade e fornecendo objetos prontos para o 
consumo. E o humor é um desses produtos, pois, muitas vezes, ao 
ser tratado apenas como um passa tempo do qual nos libertamos 
de nossas angústias e elevamos nossa alma a uma espécie de 
catarse imediata em que ao ser analisado mostra em seu cerne 
questões normativas sociais que o embasam e o possibilitam 
de existir. No entanto, não podemos compreender o discurso 
humorístico sem observar o uso da linguagem e seu contexto de 
produção, pois é daí que compreenderemos a constituição das 
ordens de indexicalidade que estão sendo evovocadas, sejam 
explicitamente ou não.

A linguagem não é apenas um conjunto de signos 
compartilhados por uma sociedade, mas é o uso desses signos 
que o tornam componentes sociais e produtores de significados. 
Então, trataremos a linguagem como sendo pragmática, isto 
é, como “um estudo sistemático da relação entre signos e seus 
intérpretes. Trata-se de saber o que fazem os intérpretes-usuários, 
que atos eles realizam pelo uso de certos signos.” (ARMENGAUD, 
2006, p.100), assim, os sentidos se contituem pelo uso das palavras 
dentro de uma ação comunicativa. Nessa perspectiva, a linguagem 
é performativa e para Austin (1998), que desenvolveu esses estudos 
pela Teoria dos atos de fala, diz que é “o próprio ato de realização 
da fala-ação” (OTTONI, 1998, p.36), em que a ação é realizada pelo 
discurso e seu efeito, durante a interação, onde se estabelecem 
relações de poder por um dizer-fazer sobre o outro no qual são 
visíveis embates ideológicos e aspectos de negociação cultural. 
Ao olhar que “as afirmações agora não só dizem sobre o mundo 
como fazem algo no mundo. Não descrevem a ação, praticam-na” 
(OTTONI, 1998, p.37), partiremos da linguagem como construtora 
de discursos e práticas sociais, em que o humor é uma prática que 
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usa de estratégias linguísticas e sociais para fazer algo no mundo, 
que vai além da simples diversão, e demarca o outro do qual se ri 
através de uma relação de poder. 

Dessa forma, “a linguagem tem uma ação plástica sobre 
o real. A linguagem propõe e alerta seu poder de atuar sobre 
o real por meio de atos elocutivos [...]” (BUTLER, 2003, p.169), 
a linguagem situa os corpos e os ordena mediante as regras 
socialmente postas e repetitivas no contexto atual. Assim, as 
diferenças ao serem nomeadas se remetem a discursos acerca 
de dadas características e comportamentos que se remetem 
ao corpo e a determinados sujeitos, fazendo com que o ato de 
significar não se torne apenas um fator de identificação, mas 
principalmente, referência dentro de hierarquias sociais. Isso se 
percebe nas construções de estereótipos, que são cristalizações 
de essências de dados sujeitos e de como eles devem se situar 
naquela sociedade, o que pode trazer imagens tanto pejorativas 
quanto de dominação. Por isso, “a significação não é um ato 
fundador, mas antes um processo regulado de repetição que 
tanto se oculta quanto impõe suas regras, precisamente por meio 
da produção de efeitos substancializantes” (BUTLER, 2003, p.209), 
que silenciam a subjetividade dos sujeitos e os direcionam a 
determinadas ações que visam o consumo imediato de produtos 
hegemônicos e que representam papéis sociais formados por um 
afeto superficial com o outro.

Considerando que “a performatividade é o que permite e 
obriga o sujeito a se constituir enquanto tal” (PINTO, 2007, p.13), 
os efeitos das construções discursivas colonizam nossos corpos 
a todo instante, os colocando a serviço das normas sociais e das 
ideologias que procuram estabelecer a diferença como fator de 
dominação e poder. Isso nos direciona para as discussões sobre as 
‘Ordens de indexicalidade’, que segundo Schultz (2013), o termo 
é derivado do conceito foucaultiano de “ordens do discurso”, que 
apontam para como a construção dos discursos são permeadas 
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por regras a fim de controlar e impor limites aos sujeitos. Assim, os 
discursos e seus “processos sociais de coconstrução do significado 
não são livres ou aleatórios; são regidos pelas regras das ordens 
de indexicalidade nas quais ocorrem” (SCHULTZ, 2013, p.63). Pois 
é o contexto, regido por políticas de produção discursiva que 
irá performar os sentidos, numa relação que alinha linguagem e 
corpos, indexicalizando categorias de diferença por marcadores 
corporais ideologicamente concebidas.

A indexicalidade orienta como um signo linguístico deve 
se comportar e gerar sentidos em um jogo enunciativo, por isso 
teremos o corpo como um signo, ao se remeter a construções 
ideologicamente formadas por processos dominadores e de poder. 
Blommaert (2005, p.253), a respeito de ordens de indexicalidade, 
diz que elas podem ser definidas como “padrões estratificados de 
significados sociais frequentemente denominados ‘normas’ ou 
‘regras’, pelos quais as pessoas se orientam quando se comunicam”. 
A indexicalidade estabelece uma ordem que situa o signo ao 
seu contexto, de maneira que esse mesmo signo ao se deslocar 
de um contexto para outro desloca também seu sentido. Ainda 
segundo o autor as ordens de indexicalidade não funcionam de 
forma neutra, mas ocorrem inseridas dentro de relações de poder, 
de modo que são hierarquizadas, em que algumas são mais 
socialmente reconhecidas do que outras. Mediante isso,

o caráter inerentemente indexical de toda 
comunicação linguística é o que permite ao 
falante ancorar e (des) alinhar suas ações, ou 
seja, calibrá-las não só em função de evento em 
curso (calibragem reflexiva), quanto em função 
de outros eventos e referências distintas no 
tempo e no espaço (calibragem êmica), de 
modo a garantir a coerência de seu discurso 
(SIGNORINI, 2008, p.139).
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Assim, as ordens de indexicalidade ao situarem os corpos 
e os diferenciarem, trazem em sua construção elementos que 
permitem aos sujeitos se deslocarem entre o que “pode” e “não 
pode”, o que é “bonito” e “feio”, enfim a coerência do discurso 
se forma por alinhamentos dos usos linguísticos e seus efeitos. 
Além disso, a naturalização dos discursos se dão por repetições 
sistematizadas, os usos trazem consigo um histórico de contextos 
e possibilidades, como veremos com a palavra-discurso “preto”, 
em que se encontra atrelada a características e ideologias de 
inferioridade. Nosso corpus traz como temática a diferença, no caso 
a de raça, e como isso é velado em nosso contexto, o brasileiro, 
trazendo à tona o discurso da cordialidade racial e do racismo à 
brasileira no qual o preconceito se encontra perpassado pelos não 
ditos e mal-entendidos. E estes se constituem na circunstância de 
trazer a responsabilidade da interpretação do discurso para o outro, 
o obrigando a se enquadrar em um politicamente correto no qual 
o ato preconceituoso recai apenas em quem ri ou compreende 
como sendo algo discriminador. Mas também temos a posição de 
que o riso se torna o anulamento dessa acusação, já que não é 
tido como algo sério ou apenas “brincadeira”, o que fortalece a não 
existência de discriminação, por não ser visto como algo politizado 
e que deve ser trazido à discussão, se encontrando explicito nas 
narrativas humorísticas tanto as que pretendem criticar quanto 
apenas entreter. 

No sketch Amiguinho temos a estória de um casal que vai 
falar com a diretora para que ela repense sobre a expulsão de um 
menino preto chamado João, que estourou o cano da escola com 
uma bombinha. Esse casal tem um filho que estuda na mesma 
escola, chamado Beto, e eles tentam convencer a diretora e até 
oferecem dinheiro para que ela não expluse João, pois consideram 
ele raro de se encontrar por ser preto e estudar em uma escola 
particular. O casal usa de argumentos como “ele é o único aluno 
preto da escola, a gente precisa dele”, “o João é perfeito pra gente, 
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ele cumpre função”, “nós procuramos vários colégios e viemos aqui, 
pra esse, porque tinha quadra poliesportiva, tinha mata atlântica 
e porque havia o preto, que é o João”. E um dos conceitos que 
nos ajuda a discutir esses atos de fala é a chamada “cordialidade 
racial” que “são frutos de regras de sociabilidade que estabelecem 
uma reciprocidade assimétrica que, uma vez rompida, justifica a 
‘suspensão’ do trato amistoso e a adoção de práticas violentas” 
(SALES JR, 2006, p.230). Ou seja, ser cordial, em termos raciais no 
Brasil se encontra atrelado à noção de um acordo com o outro, 
no qual cada um assume seu papel de modo a não interfeir no 
poder hegemônico e sua organização, quando isso ocorre os atos 
de discriminação e ofensa se tornam um modo de defesa.

Essa “cordialidade” se comprova quando mesmo João 
morando no Leblon, no Rio de Janeiro em um apartamento perto 
da praia, continua sendo visto como alguém que mora na favela. 
Isto é, a aceitação de sujeitos subalternos em determinados 
espaços passa pela noção de “democracia racial” que obriga os 
sujeitos a exercerem práticas de inclusão a fim de que se tenha 
uma espécie de álibi que impeça a acusação de racismo em dado 
contexto. É o que Sales Jr (2006, p.231) traz como sendo um 
“processos de integração subordinada”, em que é permitido ao 
subalterno ter o sentimento de aceitação, mas que é negada sua 
completa autonomia. Isso se remete também a noção do que seja 
a cultura negra, ou algo que se relacione a ela, no qual a cultura 
hegemônica não somente estabelece formas homogêneas, mas 
também normatiza como a diversidade deve se comportar e o que 
“pode” ser a cultura do outro ou não. E até o que é ser racista ou não, 
redimensionando as relações sociais pelas escolhas de linguagem, 
marcando e evocando ordens de indexicalidade dominantes, que 
isenta o ato racista pela simples presença de um sujeito tido como 
fora de um padrão, mas que é exótico no conjunto de atributos da 
instituição, o que torna João uma fachada para os componentes 
propagandísticos de inclusão social. No trecho abaixo temos a 
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respeito da expulsão de João da escola do filho do casal branco e 
de como este já conhece os pais do aluno.

Diretora: O fato de vocês terem ido na casa 
dos pais dele...
Casal: [risos]
Mulher: casa? você vai subir o morro pra falar 
com o homem gente? (risos)
Homem: não, não, de jeito nenhum...
Mulher: a gente marcou num lugar público, 
numa padaria charmosa... pagamos a conta.
Diretora: O João mora com os pais no Leblon.
Mulher: Iiii... que favela do Leblon?
Diretora: Nenhuma, ele mora num 
apartamento de frente pra praia.
Homem: É... isso nem é bom espalhar ein
Mulher: Espalha não...
Homem: Isso dá uma descredibilizada no 
nosso preto. Olha só, o João é perfeito pra 
gente, ele cumpre função...

Isso se remete ao que Sales Jr (2006) aponta como o 
“complexo de Tia Anastácia” em que mesmo as proximidades se 
tornam distâncias, no qual ter um preto que tenha credibilidade 
se encontra atrelado a normas de subalternidade que servem 
para cumprir a função maniqueísta de fachada social. Mesmo João 
sendo rico e morando em um apartamento no Leblon, ele é tratado 
como um sujeito que necessita estar no colégio particular, porém 
isso não é só porque ele precisa estudar, mas é, principalmente, 
devido ao que ele representa nos espaços, como símbolo de que 
aquela escola tem diversidade social. Por isso, o trecho “ele é o único 
aluno preto da escola, nós precisamos dele” estabelece significado 
pela fachada de integração social que mascara e torna imune o ato 
discriminatório, mas que acusa o outro (a diretora) como sendo 
racista por não permitir a permanência de João, já que isso retira 
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do casal a possibilidade de ser visto como pessoas que mantêm 
relação com o diferente. O uso do outro como apenas um álibi das 
relações raciais se confirma no trecho em que a diretora ao propor 
a inclusão de diversidade de pessoas na escola, imediatamente, 
há um espanto por parte do casal que deslegitima o ato, como 
se o acesso já fosse igualitário e resolvido pela presença de um 
único preto na escola.  O que traz a noção de controle dos espaços 
conforme a ordem dominante, por isso a presença de um preto 
deve ser apenas para um objetivo politicamente correto, mais do 
que isso pode haver problemas na estrutura do poder.

Diretora: [...] estamos inclusive pensando 
numa política de incentivo à diversidade, ano 
que vem metadade dos alunos devem ser 
negros...
Casal: [interrompe] oooooouu...
Mulher: Também não precisa...
Homem: Não precisa ficar se precipitando 
num nível que não há necessidade..

Essa noção de inclusão apenas para fins narcísicos pode 
ser percebida também na política de cotas no Brasil para inclusão 
nas universidades e da repercussão que esse debate proporciona. 
Pois incluindo grupos subalternos em espaços politicamente de 
poder, se inclui também novas visões de mundo, novas ideologias 
e novos embates, retirando o espaço da zona de conforto 
dominante. Outra questão, que se relaciona ao racismo no Brasil, 
se encontra no discurso de “defesa ao preto”, praticados pelos 
pseudos antirracistas que se escondem em argumentos como 
“precisamos dele”, porém usam do sujeito preto como objeto 
para conseguir seus objetivos, como temos em nosso corpus, ter 
o João como uma das caraterísticas da escola particular contribui 
para se ter um preto que cumpre função. Ou seja, é um sujeito que 
se comporta estereótipicamente como “preto” dentro de limites, 
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o que se fortalece pelo ato infrator e pelo histórico do que é ser 
preto, mas que possui elementos tidos como hegemônicos, morar 
no Leblon e ser rico. A intensão do casal se justifica pelo trecho 
abaixo, em que a relação com o João se dá apenas no nível da 
“ostentação”, em que se torna moral e politicamente correto ter 
esse sujeito por “perto”.

Homem: Olha só sempre que alguém falar pra 
mim assim: você é racista e eu disser: não sou, 
inclusive meu filho tem amigo preto, eu recebo 
preto na minha casa, ele almoça na nossa mesa. 
Eu já recebi o pai dele [de João] diversas vezes 
no elevador de serviço, cumprimentei, dei um 
adeus. Pelo amor de Deus, aí você me tira o 
João da minha vida e o quê? Agora eu passei a 
ser racista? É isso?
Mulher: Ele era nosso preto ostentação, cê 
entendi? Eu postava a foto dele com o Beto no 
facebook, bombava, bombava, dava mais de 
sessenta curtidas. Ele era o nosso Cirilo, o que é 
o Carrosel sem o Cirilo?
Diretora: Então vocês continuem convidando 
ele para casa de vocês.
Mulher: Mas não faz mais sentido, é melhor 
nem convidar, não tem pra quê.

O “fazer sentido” se direciona a como posso mostrar a 
todos que não sou racista e de que sou um cidadão integrado, 
tratando o outro cordialmente em público, isto é, a ostentação do 
preto se situa no ato de sua utilidade, de seu exibicionismo nas 
situações junto com um branco, fora isso o preto não deve adquirir 
visibilidade. A cordialidade “se expressa em modalizações afetivas, 
por meio de valores e práticas personalistas, privadas e informais 
que ocupam os espaços e aparelhos institucionais formais e 
públicos” (SALES JR, 2006, p.232). De maneira que só faz sentido 
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o casal manter uma relação proxima de João porque apesar deste 
ser preto, ele estuda em um colégio particular e é de família rica, o 
que o afasta da noção de “Outro Total” por ocupar algum lugar de 
prestígio social. Isso tendo em vista que esse “Outro Total”, descrito 
por noções que ligam raça negra com inferioridade é, segundo 
Moore (2007, p.133), “de pele negra, de cabelos crespos, de feições 
“toscas” e habita, simbolicamente e concretamente, um continente 
distante, escuro e ameaçador”. Nessa perspetiva pseudocientífica 
que classifica os seres humanos em hierarquias raciais que ainda 
permanecem em nosso imaginário e que performa polaridades 
que impõem uma ideologia do branco sobre o negro e o seu uso, 
temos ao final do sketch a cena do casal que se encontra sentado 
no sofá com um computador procurando outro preto para ocupar 
o lugar de João em suas vidas e para a procura utilizam termos de 
busca como: “pretinho básico”, “preto bom” e “preto certo”.

Mulher: O meu amor, tá tão dificil achar preto 
no Brasil...
Homem: eu sei...mas também tem que ver o 
nível do preto...
Mulher: tem que ser preto bom né?...
Homem: é...mas não pode ser demais 
também...
Mulher: mas boto o quê no Google? Preto 
bom?
Homem: Coloca... pretinho básico, não sei...
Casal: [risos]
Mulher: Opa, não, não gostei do que vi. Preto 
bom, não foi uma boa busca...
Homem: é...coloca preto certo.
Mulher: O esse daqui, esse daqui é bom.
Homem: Esse é o Lázaro né?
Mulher: Ahhhh é isso, foi por isso...
Homem: Ou é o Milton Gonçalves?
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Quando temos a nomeação “preto bom e certo”, não 
estamos referindo a qualquer preto, mas é um preto que se 
enquadre nas ordens indexicais de aceitação. Por isso, a seleção 
de um preto ideal se passa pelo olhar econômico e de visibilidade 
midiática, o que pode atribuir valor simbólico a quem se encontra 
próximo a essas pessoas pretas. Em nossa análise o casal branco 
que procura manter o status de não racista, procura pessoas pretas 
para se relacionar, trazendo o sentido de manipular o outro se 
remetendo a colonização e sua noção ideológica de usar o outro. 
Com isso, a linguagem ao incidir sobre/no corpo dos sujeitos os 
demarcam nas interações e provocam historicidades de usos para 
articular os sentidos, conforme Foucault (1979), ao procurarmos 
a proveniência dos discursos veremos que ele relaciona o corpo 
e a história. Pois, para o autor, não se trata de descobrir de onde 
veio determinada ideia ou sentimento, mas deve-se encontrar 
marcas sutis que entrecruzam esta ideia ou sentimento com 
outros em “uma rede difícil de desembaraçar” (FOUCAULT, 1979 
p.20). Isto é, a partir do corpo e suas marcas inscritas pela história 
se revelam disputas e lutas que permitem que determinado saber 
se sobreponha aos outros, mostrando “o corpo inteiramente 
marcado de história e a história arruinando o corpo” (FOUCAULT, 
1979 p.22) pelas diferenças e os discursos hierárquicos. Isso nos 
direciona ao que diz Caldwell (2000, p.15), em que nós devemos 
partir da noção do que é “ser branco” para “se entender mais 
completamente como os processos de dominação racial e de 
gênero operam no Brasil contemporâneo”, tendo em vista que essa 
noção se dá por uma relação de poder que vem sendo ensinada 
desde a colonização e pela noção do saber legítimo e de ciência 
autorizada e hegemônica.

Para compreender a perpectuação da colonização 
devemos nos situar em um contexto crítico, isso porque segundo 
Blommaert (2005, p.112) “as concepções de contexto podem ser 
críticas, [quando] são vistas como condições para a produção 
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do discurso e para a forma de entendê-lo”. O que se relaciona ao 
tratarmos o racismo no Brasil como construído e não politizado, 
não aberto a discussão, já que como diz Diop (1976, p.386 
apud MOORE, 2007, p.120) o racismo é “uma reação ao medo, 
especialmente quando inconfesso. O racista é alguém que se 
sente ameaçado por alguma coisa ou alguém que ele não pode 
ou consegue controlar”. Daí se criam mecanismos ideológicos de 
exclusão que classificam um povo como superior ou inferior, como 
ocorreu na antiguidade com os gregos que tinham a vantagem 
de terem armas de maior qualidade e experiências em guerras, 
o que os favorecia a dominação de outros povos, diferente dos 
norte-africanos que apenas detinham o conhecimento artístico e 
tecnológico intectual da época. 

Essa ideologia pregada pelos gregos, segundo Moore 
(2007), foi um fator que mais tarde contribuiu para o surgimento 
do pensamento eurocentrista, do Nazismo, apartheid, colonização, 
escravidão. Isso construiu um processo que continua a formar 
as indexicalidades de corpos e suas características, de como 
devem ser os comportamentos conforme padrões organizados 
pelo espaço e pelas relações. Isso se percebe em nosso contexto 
brasileiro ao termos a defasagem de determinados sujeitos em 
posições sociais de prestígio, o que delimita e afirma o lugar do 
outro, gerando um estranhamento quando um preto se comporta 
de maneira “estranha”, isto é, fora das ordens de indexicalidade, 
como por exemplo, ser rico, se tornar presidente, ser o melhor 
médico, não cometer crimes. Portanto, a performatividade da 
linguagem está articulada ao corpo e ambas se complementam 
durante o percurso comunicativo, em que os sentidos diversos 
se alinham a depender de quem fala, para quem fala e em qual 
situação, trazendo à tona históricos de outros usos da palavra e 
atos de fala. 
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Colonialidade, Politicamente Correto e Humor

Quijano (2005) propõe o conceito de colonialidade para 
referir-se a estrutura que submeteu a dominação das Américas, 
África e Ásia, a partir da conquista, “a colonialidade é um dos 
elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do 
poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação 
racial/étnica da população mundial como pedra angular deste 
padrão de poder” (QUIJANO, 2005, p.93). O autor também fala de 
colonialidade do poder e do saber, o primeiro termo é o domínio 
do território físico, o segundo termo faz alusão à invasão do 
imaginário do outro, ou seja, sua ocidentalização. É um discurso 
que se insere no mundo do colonizado, destruindo o imaginário 
do outro, invizibilizando-o, reafirmando o imaginário do opressor, 
transformando a colonialidade em atos de violência e instituindo 
formas de pensamento subalternizados. Dessa forma, 

o processo colonial inicial projetado para 
“modernizar”, cristianizar e civilizar o mundo, 
transformou-se no último quartel do século 20 
em um processo que objetivava “mercadizar” o 
mundo, e não mais civilizá-lo ou cristianizá-lo. 
Nesse domínio global, a colonialidade continua 
a ser uma silenciosa e anônima força motriz de 
modernização e de mercado (MIGNOLO, 2003, 
p.300).

A sedução pela cultura colonialista, o fetichismo cultural 
que o europeu criou em torno de sua cultura, estimulou forte 
aspiração à cultura europeia por parte dos sujeitos subalternizados, 
tornou o eurocentrismo não apenas uma perspectiva cognitiva 
dos europeus, mas também a perspectiva de mundo daqueles 
educados sob sua hegemonia. Nesse sentido, pode-se afirmar 
que a colonialidade construiu, o que Fanon (2008) chama de a 
subjetividade do subalternizado e sua noção de um ser inferior. 
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Isto é, a colonialidade constrói nossas ordens de indexicalidade e 
nos apontam o que deve ser o melhor, a melhor língua, a melhor 
cultura, a melhor ciência, o melhor corpo, o que faz com que as 
subjetividades sejam construídas pela visão do opressor que o 
inferioriza e o trata como um não agente social. 

Assim, os poderes eurocentristas se enraízam nas diversas 
formas comunicativas, seja para refutá-lo ou para afirmá-lo, por 
isso não podemos nos abster de que nosso corpus é constituído 
dentro de um objetivo humorístico. E rir do outro é um ato de 
poder, mas é também uma forma de ofensa em que a ação é 
concretizada no/pelo efeito. Isso se configura em nossa análise 
no chamado “racismo espirituoso” (SALES JR., 2006), que age por 
meio do humor, através, principalmente, de trocadilhos, ironias 
e piadas, gerando a estigmatização pelo não dito e, quando 
dito, é encoberto e anulado pelo cômico. O racismo espirituoso 
promove uma “espiritualização da crueldade” que, segundo Sales 
Jr. (2006), marca e demarca o corpo do outro sem o uso direto 
da violência física. Dahia (2008) associa o riso e a piada racista, a 
uma prática de discriminação do outro por meio da destruição 
pelo poder e pela infantilização do objeto risível, e ainda afirma 
que o riso representa um jogo de forças que se tornou um dos 
modos de exclusão social. Fonseca (1994, p.53) diz que “os grupos 
sociais quando riem de determinada piada, demonstram que 
estão aparentemente de acordo com suas mensagens, que elas 
encontram eco na sociedade”, o riso encontra sentido a partir 
da realidade social e seu imaginário coletivo. E apesar de nosso 
corpus ter uma finalidade de crítica social traz, entre outros efeitos, 
a questão de como usamos do riso para obtermos diversão sobre 
a subalternidade do outro.

E ainda podemos depreender em nossa análise, e 
pela narrativa de Amiguinho, como o racismo brasileiro e a 
dita democracia racial se fundamentam ao agregar atitudes 
colonizadoras de miscigenação racial que mascaram a realidade 
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violenta da qual se origina o povo brasileiro. Sueli Carneiro (2002) 
diz que o mito da democracia racial produziu no Brasil a mais 
nova e sofisticada forma de racismo no mundo, porque nosso 
ordenamento jurídico assegurou uma igualdade formal, que 
dá a todos uma suposta igualdade de direitos e oportunidades, 
e liberou a sociedade para discriminar impunemente. Bergson 
(2001) ao apontar o riso como uma ação em grupo, diz que sua 
força vem de seu eco, tanto no compartilhamento com os outros 
de seu grupo quanto com a sociedade que legítima tal riso. E 
ainda conforme o autor, “o riso é, acima de tudo, uma correção. 
Feito para humilhar, deve dar a impressão penosa à pessoa 
que lhe serve de alvo. A sociedade vinga-se por meio dele das 
liberdades tomadas com ela. Ele não atingiria seu objetivo se 
não trouxesse a marca da simpatia e da bondade” (BERGSON, 
2001, p. 146). O que nos remete ao racismo velado e cordial que o 
brasileiro semeia ao tornar tabu a discussão racial no Brasil, tendo 
como um dos argumentos a questão da miscigenação e de um 
paraíso racial formado pela “igualdade de todos”. O que torna 
até o ato de falar “racismo” e “preto”, “negro” como algo que fere 
o politicamente correto que corrige apontando para nomeações 
como “mulato”, “parda”, “moreno claro, escuro, dourado”, ou seja, 
há uma necessidade de negação dos extremos, de ser preto, e de 
uma afirmação da mistura, preferindo então o “meio termo”.

Diante disso, o educador e filósofo Paulo Freire (2001) 
ao abordar a necessidade da leitura de mundo, percebe que a 
linguagem e a realidade se prendem dinamicamente de forma 
indissociável. A leitura crítica de um texto exige a percepção 
das relações com o contexto, interpretando as configurações da 
sociedade e provocando pela linguagem uma transformação de 
pensamento que vai contra as normas hegemônicas. Dessa forma, 
como exemplo, nosso corpus emerge de lutas performáticas 
e metadiscursivas, isto é, pelos encontros e entrelaçamentos 
discursivos que se caracterizam tanto na ação e nos efeitos da 
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linguagem quanto em sua reflexividade, pois “todo discurso diz, 
simultaneamente, algo em si e sobre si mesmo, sobre como esse 
discurso deve ser interpretado, situado em relação ao contexto, 
as relações sociais, e assim por diante” (BLOMMAERT, 2005, 
p.253). Essas lutas são formadas por conjunto de discursos e 
suas estruturas de dispositivos epistemológicos que significam 
o contexto histórico social, os usos da linguagem e das ordens 
indexicais. Isso desperta então “[...] disputas de natureza política 
e ideológica na descrição e regulamentação dos usos linguísticos 
por grupos e indivíduos diferentemente posicionados em 
estruturas e redes sociais de poder e autoridade” (SIGNORINI, 
2008, p.119). De maneira que as relações raciais no Brasil só 
funcionam de branco para preto, como pode ser percebido 
em nosso corpus, quem tem autoridade para falar de preto e 
necessitar de sua presença é o outro branco - e quando dizemos 
branco não estamos apenas apontando uma cor de pele, mas 
uma ideologia dominante que provém da colonização de 
pensamento pelo europeu e que objetiva apenas uma visão de 
mundo que tenha o diferente como subalterno.

 Zizek (2015) em relação ao politicamente correto afirma 
que este é um totalitarismo mascarado, pois além de impor um 
modo de ser, impõe também modos de sentir perante as escolhas. 
O politicamente correto se instaura em determinados modos de 
agir, falar e se comportar que evite ofensas ao diferente e quando 
isso não é cumprido há uma coerção simbólica por parte da 
sociedade que aponta o sujeito transgressor à imoral. Porém, os 
atos de correção política da linguagem podem também impedir 
que se fale sobre, isto é, ao ser tratado criticamente o politicamente 
correto mostra outra face que torna o problema ainda mais grave 
por jogá-lo para baixo do tapete e usar de eufemismos que 
ainda reproduzam a diferença. Por isso, Zizek diz em seu vídeo 
intitulado Politicamente Correto É Uma Forma Mais Perigosa De 
Totalitarismo (2015) que “mesmo se tratando de racismo temos 
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que ser precisos para não lutarmos contra o racismo de uma 
maneira que eventualmente o reproduza, mesmo que não o 
racismo direto, mas as condições para o racismo”. Como é o caso 
no Brasil, no qual o racismo ocorre, principalmente, de maneira 
velada e sutil tornando crime apenas atos explícitos e injuriosos, 
que não politizam o politicamente correto, o tornando aporte 
para o silenciamento de grupos subalternos a fim de manter a 
cordialidade.

Então os usos da linguagem constroem ideologias de 
acordo com “formas e sentidos segundo práticas de uso e de 
contextualização culturalmente determinadas” (SIGNORINI, 2008, 
p.138) e historicamente situadas que moldam o pensamento 
e o comportamento da sociedade. Assim, a cultura ao ser 
pragmaticamente ligada ao mercado, por funcionar dentro de um 
sistema político-econômico capitalista, redimensiona formas de 
comportamento e percepção do outro e do mundo. E os produtos 
midiáticos ao fazerem parte dessa indústria cultural procuram 
representar experiências generalizadas que ressignificam a 
diversidade mediante um dizer-fazer (dito e não-dito) no qual o 
humor passa a ser visto apenas como um instrumento de diversão, 
de entretenimento, uma narrativa de espetáculo do outro e não 
como um recurso que desperta um olhar sobre o tratamento do 
outro, das diferenças. E como percebemos em nosso corpus, aquilo 
que se torna cômico pelo ato humorístico é despertado mediante 
uma série de eventos que constituem tanto os sujeitos quanto o 
seu contexto, pois é preciso que o que é dito, ou não, faça sentido 
para quem está dizendo e recepcionando, a compreensão, que 
advém de um olhar crítico das bases, pouco importa, porém é 
a forma como é encarada que emerge e configuram estruturas 
culturalmente aceitas a respeito de como a sociedade deve se ater 
aos seus papéis. 

E o humor ao ser considerado ligado a uma situação de 
brincadeira se torna distante de uma dita ciência, que prioriza a 
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razão, o sério, o que permite os atos cômicos serem uma espécie 
de válvula de escape da sociedade, utilizada, principalmente, pela 
mídia que espetaculariza as diferenças em favor de audiências. 
Bergson (2006) diz que o humor provém da razão, da inteligência, 
pois se fosse emocional não se concluiria o efeito humorístico, já 
que ele é uma prática que não olha para o que se ri, mas para a 
sensação que o ato pode proporcionar. O que pode tornar o humor 
um ato de violência compartilhada, não depende apenas de uma 
pessoa, mas são grupos exercendo poder sobre outros, são corpos 
que se constituem pela/na alteridade indexical das interações. E 
para combater isso é preciso por uma leitura crítica do mundo, 
exercer atos de violência contra hegemônicos que promovam uma 
ação de afirmação de quem somos e não do que queremos que o 
outro seja. Isso porque nesse sentido a violência (não comumente 
conhecida) pode ser uma forma de combate que procura 
transformar os significados já postos sobre a diversidade, sobre as 
ordens de indexicalidade que nos orientam historicamente a uma 
homogeneidade de usos linguísticos e de identidades, e assim 
nos direcionar pela leitura crítica a uma luta discursiva e reflexiva 
sobre a própria sociedade e o que ela se tornou. 

Portanto, mesmo o Porta dos Fundos trazendo questões 
para se refletir a respeito das relações raciais, consegue contradizer 
seu próprio discurso ao não ter em seu elenco uma diversidade de 
sujeitos, se limitando, basicamente, a pessoas brancas de classe 
alta, isto é, há apenas uma tradução das práticas étnico-raciais no 
Brasil, ao não representar pretos em posições sociais de prestígio 
de maneira autônoma. Também se destina a indústria cultural 
e a agradar a massa com vídeos produzidos semanalmente e 
publicados tanto no Youtube quanto em seu site que possui 
produtos como camisetas e canecas à venda, além de publicidade 
para outras marcas. E pela leitura crítica e reflexiva desse 
produto midiático sketch podemos perceber como o racismo e o 
politicamente correto ainda nos colonizam e nos limitam a pensar 
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sobre a discriminação no Brasil. Em suas práticas discursivas, em 
que algo naturalmente aceito como o humor só é visto como 
divertido em vez de ser percebido como um instrumento político 
de significados que inferiorizam o outro através de ordens 
indexicais dos corpos construídos pelos usos da linguagem. A 
linguagem humorística e midiática devem ser tomadas tanto 
como constituídas pela sociedade como construtora dela, e trazer 
à tona seus discursos é se empoderar no sentido de combatê-los 
e transformá-los tendo o humor como aporte para compreender 
as relações e provocar uma desconstrução e transformação social. 
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Crônica “Os filhos que nunca tive”: desigualdade 
social no discurso crítico de Rachel de Queiroz

 

A situação dos meninos que vivem nas ruas no Brasil vem 
sendo objeto de discussão desde o final do século XIX. Segundo 
Maria Rosilene Barbosa Alvim e Lícia do Prado Valladares em 
Infância e Sociedade no Brasil: uma análise da literatura (1988), 
tal situação integra a preocupação maior com a emergência de 
uma nova ordem social que então se delineava com o advento 
da República. Contexto do republicanismo, portanto, diante 
do crescimento urbano acelerado, a abolição da escravatura e a 
criação de uma força de trabalho livre, também constituída pelos 
imigrantes estrangeiros, “a infância pauperizada surge como parte 
da questão social” (ALVIM; VALLADARES, 1988, p. 4).

Os estudos em torno dessa problemática social se 
intensificaram na época em que o Rio de Janeiro e São Paulo 
se consolidavam como polos de atração para o resto do país 
e apresentavam diversos problemas sociais, decorrentes 
da urbanização acelerada, como insalubridade, alta taxa de 
mortalidade infantil, epidemias diversas, desemprego, violência, 
criminalidade, mendicância e uma enorme quantidade de pessoas 
que perambulavam pelas ruas.

No bojo deste quadro social está a infância 
abandonada, cuja situação de miséria e risco é 
tema de indignação geral, preocupando desde 
cronistas e jornalistas, até médicos, políticos e 
juristas. Assim é que já em 1899 registra-se a 
criação do Instituto de Proteção e Assistência à 
Infância no Rio de Janeiro pelo médico Arthur 
Mocorvo Filho, fruto de sua própria iniciativa 
(ALVIM; VALLADARES, 1988, p. 4).
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 Em 1908, o cronista João do Rio fazia uma descrição 
etnográfica deste universo de abandono da infância, em que ele 
denunciava existir no Rio um número considerável do que ele 
nomeava de pobrezinhos sacrificados, petizes que andam a guiar 
senhoras falsamente cegas, punguistas sem proteção, paralíticos, 
amputados, escrofulosos, apanhadores de pontas de cigarro, 
crias de famílias necessitadas, “simples vagabundos à espera de 
complacências escabrosas, o broto das árvores que irão obumbrar 
as galerias da detenção, todo um exército de desabrigados e de 
bandidos” (JOÃO DO RIO apud ALVIM E VALLADARES, 1988, p.175).

 Jorge Amado em Capitães de Areia, editado em 1937, 
delineia um quadro societário no qual, em Salvador, a questão 
do menor abandonado era calamidade pública, o que mobilizava 
a imprensa, o Juizado de Menores, a Polícia. São chamados de 
Capitães de Areia porque o cais é seu quartel-general. Por meio do 
romance, ele foi um dos primeiros escritores a abordar a temática 
pela perspectiva social. 

 Rachel de Queiroz (2005) também nos legou várias crônicas 
com esta temática, no entanto, com uma abordagem temática e 
estilística diferenciadas dos escritores referenciados. Pelo viés da 
crônica, este gênero imbricado entre o jornalismo e a literatura, por 
meio de uma “linguagem visceralmente econômica, recusando 
adjetivos, na qual sublinha a secura da vida e do destino de seus 
personagens”, conforme descreveu Heloísa Buarque de Holanda, 
uma das maiores estudiosas da vida e da obra da cronista, em 
“Rachel de Queiroz por Heloisa Buarque de Holanda” (QUEIROZ, 
2005, p. 17).

A designação de crônica, extremamente 
maleável em Rachel de Queiroz abriga a 
construção meticulosa de perfis a quase contos 
de estrutura concisa, passando por relatos, 
pequenas histórias, reflexões ou simplesmente 
diálogos abertos com o leitor. O traço em 
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comum desta experiência como cronista é o 
desafio que Rachel coloca para o leitor que 
queira estabelecer algum traço divisor entre 
a romancista, a cronista e a jornalista. Sobre 
este desafio, Eduardo Portela discutindo a 
questão da crônica enquanto gênero literário, 
nos mostra como esta questão é ainda mais 
complexa quando se trata de uma cronista do 
porte de Rachel de Queiroz e afirma que sua 
crônica é uma entidade autônoma, dentro 
do panorama da própria crônica brasileira 
(QUEIROZ, 2005, p. 22).

 Para contemplar os objetivos deste artigo, vamos analisar 
o discurso crítico e de denúncia social de Rachel de Queiroz 
sobre as crianças em situação de rua, na década de 50 no Brasil, 
presente na crônica ‘Os filhos que nunca tive’. Já apontamos 
como análise inicial, a linguagem clara, de dicção moderna 
e preocupação com o social. “Procuro a linguagem que se 
aproxima o mais possível da linguagem oral, naturalmente no 
que a linguagem oral tem de mais original e espontâneo, rico e 
expressivo” (QUEIROZ, 2005, p. 22).

O título da crônica nos remete a uma entrevista de Rachel 
de Queiroz, citada por Heloisa Buarque de Holanda, quando 
questionada sobre o traço mais marcante da sua personalidade, 
e ela respondeu: “minha maternidade é inesgotável” (QUEIROZ, 
2005, p. 11). Fato interessante, já que a cronista perdeu sua única 
filha, Clotilde, com apenas um ano e meio, no espaço de 24 horas, 
de meningite. Ela faz denúncia social, no entanto os garotos não 
são apresentados como marginais perigosos, ela apresenta as 
duras condições de vida do país, que levam as crianças a esta 
situação de miséria. Neste sentido, o título dá pistas e sugestões 
da análise crítica do discurso de Rachel de Queiroz. Os garotos 
abandonados são os filhos do país?
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Buscamos como referência metodológica a teoria da ACD 
– Análise Crítica do Discurso - proposta por Fairclough (2001), que 
considera que discurso contribui para a constituição de todas 
as dimensões da estrutura social que, direta ou indiretamente, 
o moldam e o restringem: suas próprias normas e convenções, 
como também relações, identidades e instituições que lhe são 
subjacentes. “O discurso é uma prática, não apenas de representação 
do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e 
construindo o mundo em significados” (FAIRCLOUGH, 2001, p.91).

Adotaremos também a posição teórica de Serge Moscovici 
(2009), para quem “uma representação dá precedência, sob todas 
as circunstâncias, à responsabilidade pessoal, esforço individual e 
soluções individuais para os problemas da sociedade (MOSCOVICI, 
2009, p. 16)”, além disto, resulta na clara consciência da injustiça 
social e responsabilidade social, contemplando soluções coletivas 
a problemas individuais. 

A Cronista, a Crônica e a Crítica

 Heloisa Buarque de Holanda define Rachel de Queiroz 
como uma mulher de frases paradoxais, pois, considerada uma 
das mais importantes escritoras modernistas do país, não hesitava 
em dizer que não gostava de escrever, “escrevia apenas para 
ganhar dinheiro”. “Além disso, declarava com frequência que era 
mais jornalista do que realmente escritora” (QUEIROZ, 2005, p. 11).

 Lígia Chiappini define Raquel de Queiroz como integrante 
de um grupo de escritores que se interessa pela construção de 
um futuro sem resquícios e de um passado elitista, que trabalha 
o regional como referência para o nacional. O sertão aparece 
como repositório do verdadeiro caráter nacional, reduto de uma 
sociabilidade comunitária, familiar e orgânica (CHIAPPINI, 2002, 
p. 157).

A autora Nelly Novaes Coelho vê a presença de Rachel de 
Queiroz nas letras brasileiras como emblemática, afirmando que 
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sua verve de cronista se consagra a partir de sua presença, durante 
os anos de 1945 a 1975, na coluna Última Página da revista O 
Cruzeiro, tornando-se um dos nomes mais conhecidos e queridos 
da crônica jornalística brasileira (COELHO, 2002, p.551).

Para Rachel de Queiroz, a imprensa era sua ‘trincheira’, em 
que expunha suas opiniões e indignações. Iniciou sua carreira no 
jornalismo na década de 20, com apenas 17 anos de idade, como 
colaboradora do jornal ‘O Ceará’. Desde então publicou crônicas 
em diversos periódicos como o ‘Correio da Manhã’, ‘O Jornal’, 
‘Diário da Tarde’, ‘Diário de Notícias’, ‘Última Hora’ e outros. Em 1945 
passou a ser cronista da Revista ‘O Cruzeiro’.

Uma passagem da vida de Rachel de Queiroz, que 
confirma a sua predileção pelo trabalho na imprensa, foi quando 
homenageada ‘Rainha dos Estudantes’ e durante a festa de 
coroação, chega a notícia do assassinato de João Pessoa. Ela joga 
a coroa no chão e deixa às pressas o local, com a explicação de que 
era repórter. 

 Em 1988, Rachel de Queiroz iniciou a colaboração semanal 
no jornal O Estado de São Paulo, onde foi cronista até o ano da sua 
morte em 2003. No domingo, dia 10 de janeiro de 1988, o Estadão 
trouxe uma reportagem que anunciava a chegada da mais nova 
aquisição do veículo, com o título Rachel se apronta para a estreia.

Na próxima terça-feira, seu arsenal de casos 
pitorescos e engraçados, de reflexões sobre 
o cotidiano, de reminiscências pessoais e de 
crítica social, estará a disposição do leitor do 
Caderno 2 de o Estado: ela acaba de aceitar 
o convite para integrar o quadro de cronistas 
do jornal, entre os vários que recebeu após se 
reestabelecer-se de uma enfermidade que há 
cinco anos fez com que parasse de escrever. 
(REBELLO in acervo.estadao.com.br).
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Foi justamente no Estadão que Rachel de Queiroz 
publicou sua última crônica, no dia 23 de março de 2003, com o 
título ‘A inspiração não vem para todos’, ano em que ela faleceu, 
poucos dias antes de completar 93 anos, o que a consagra como 
a cronista que mais publicou textos na imprensa, ou seja, ao 
longo de sete décadas.

A crônica é produto do jornal, porque dele depende sua 
expressão pública, vinculada a atualidade, se nutre dos fatos do 
cotidiano, preenche as três condições essenciais de qualquer 
manifestação jornalística: atualidade, oportunidade e difusão 
coletiva. Bender e Laurito (1993), em Crônica. História, Teoria 
e Prática, destacam que não existem assuntos proibidos aos 
cronistas, desde que tratado no tom adequado ao gênero; e que 
a crônica é um momento de livre criação em que o escritor solta 
as amarras e apresenta sua visão de mundo, descomprometida 
e original.

Conforme Sá (2005), a magicidade da crônica está presente 
mesmo nos textos em que a atmosfera política torna o diálogo 
com o leitor mais referencial. A atmosfera política reafirma, assim, 
os valores sociológicos da crônica na construção do painel de uma 
época. “A busca do pitoresco permite ao cronista captar o lado 
engraçado das coisas, fazendo do riso um jeito ameno de examinar 
determinadas contradições da sociedade” (SÁ, 2005, p.15).

Antonio Candido (1992) define que a crônica consegue 
quase sempre transformar a Literatura em algo íntimo com relação 
à vida de cada um. Ela é despretensiosa, insinuante e reveladora; e 
por ser leve e acessível talvez comunique mais do que um estudo 
intencional a visão do homem na sua vida de todo dia. Para ele, 
a força da crônica brasileira está na sua capacidade de “traçar o 
perfil do mundo e dos homens” (CANDIDO, 1992, p.22).
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Os Filhos Que Eu Nunca Tive

 Publicada em 1953, a crônica ‘Os filhos que eu nunca tive’ 
tem como questão social as ‘crianças que perambulam pelas 
ruas’ e estão sujeitas a situações de risco. Rachel de Queiroz, para 
abordar o tema e apresentar suas críticas, conta uma história 
vivida, em que três ‘garotos’ (como ela os define), batem no portão 
da sua casa, “não para pedir esmolas, mas andavam longe de casa 
e queriam uns níqueis para o almoço” (QUEIROZ, 2011, p. 133).

 Rachel de Queiroz ao invés de dar o dinheiro, convida os 
garotos para almoçar e durante o almoço ela, como boa jornalista, 
tendo iniciado sua carreira no jornal O Ceará, faz uma espécie de 
entrevista e traça o perfil de cada um deles, com o objetivo de 
mostrar ao leitor da crônica a realidade vivida pelas crianças em 
situação de rua, no início da década de 50. A primeira descrição 
dos garotos vem no primeiro parágrafo.

O mais velho era um crioulinho de ar 
estonteado sem os dois dentes da frente; 
calçava umas chuteiras grandes de jogador 
de futebol, dependurado com duas bolsas 
às canelas finas. O segundo garoto era 
bem miúdo, nos seus nove ou sete anos, 
ainda chupava dedo e tinha pestanas tão 
compridas que lhe faziam sombra na cara 
pálida e bochechuda. Mas o importante era 
o caudilho da turma – dez, doze anos talvez, 
quem sabe mais; com esses amarelinhos 
raquíticos a gente nunca pode dizer. Fala 
rouca, olhar direto, pequenas mãos nervosas 
que gesticulavam ajudando a fala, camisa 
de meia, calça comprida, cigarro na mão 
(QUEIROZ, 2011, p.133).

 O trecho acima nos remete a Serge Moscovici em Sobre 
Representações Sociais (2009). Na medida em que Rachel de 
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Queiroz classifica os garotos, pelas roupas, cor da pele, aparência 
física, principalmente de saúde, olhar, a fala, a idade que aparenta 
ter, ela estabelece categorias e rótulos. “Neste sentido classificar 
significa impor certo conjunto de comportamentos e regras a 
alguém” (MOSCOVICI, 2009, p.8).

 Moscovici (2009) diz que é impossível classificar sem se 
atribuir nomes, retirar o anonimato e ser premiado com uma 
afiliação dentro de uma rede de palavras especiais. Esta nomeação, 
que busca a caracterização de cada um dos garotos, é observada 
pelos adjetivos: “o pretinho comia em silêncio, de olho no ar, 
espiando os passarinhos” (QUEIROZ, 2011, p.134), “O gorducho de 
vez em quando punha escondido, debaixo da mesa, um pedaço 
de carne para a cachorra” (QUEIROZ, 2011, p.134), “O chefe mesmo 
já vendeu (jornal) numa banca, mas quiseram botar uniforme 
nele, para fingir de pequeno jornaleiro, e ele não é palhaço para 
andar fardado”. (QUEIROZ, 2011, p.134). Rachel de Queiroz faz o 
que Moscovici (2009) infere como “personificação de sentimentos 
e classes sociais”, que se dá por meio da linguagem.

Palavras fazem mais do que representar coisas, 
elas criam coisas e passam suas propriedades 
as mesmas. Neste caso a linguagem tem um 
poder comparável ao do espelho, que tem 
a vantagem extraordinária de destacar a 
aparência da realidade. Desta forma os nomes 
que concebemos e criamos com a finalidade de 
servirem como forma abstrata da matéria e do 
fenômeno complexos, eles mesmos se tornam 
essa matéria, estes fenômenos, e esta é uma 
operação que executamos continuamente. 
(MOSCOVICI, 2009, p.13).

 
Como dito no início desta análise, a crônica é toda 

construída no diálogo entre Rachel de Queiroz e os três garotos, e 
neste momento a linguagem enquanto representação, conforme 
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Moscovici (2009) se faz ainda mais presente. A cronista descreve 
que o “crioulinho que se chama Zica espera mais tarde ser goleiro”, 
inclusive fizeram a viagem para dar uma “espiada na concentração 
do Vasco, mas acharam tudo fechado” (QUEIROZ, 2011, p.135).

Em seguida, ela apresenta a realidade social vivida por cada 
um deles. Zica é dos três, o único que tem pai e mãe. “O pai está 
doente, internado no Hospital São Sebastião, e a mãe lava roupa. 
Mas tem outros filhos, ganha pouco, Zica precisa ajudar” (QUEIROZ, 
2011, p. 135). Para ajudar o garoto faz carreto na feira, pega xepa 
de comida num frege em Santo Cristo, pega leite para os irmãos 
mais novos em uma instituição de caridade, vigia automóvel no 
Cais do Porto. “Por causa disto largou a escola – não tinha tempo” 
(QUEIROZ, 2011, p.135).

O pequeno, como define a cronista, se chama Cincinato, 
apelidado de Nato. Mora com a avó, que é idosa, doente e vive 
de favor num barraco que ela mesma arrumou, no lugar onde era 
um banheiro velho, aos fundos de uma casa de cômodos, numa 
daquelas encostas de morro que ficam entre o Cais do Porto e a 
Central. “A velha pede esmolas e, quando era menor, Nato andava 
com ela, mas achava chato, e depois o Alcir – Alcir é o chefe – o 
convenceu de que aquilo não é ocupação de homem” (QUEIROZ, 
2011, p.136).

Quanto a Alcir, Rachel de Queiroz o identifica como 
camarada vivido e experiente. Já esteve internado no Serviço 
de Assistência a Menores, mas nega. “Quem esteve por lá foi um 
primo dele que contou tudo como é. Que a ele, para o apanharem, 
não há de ser fácil” (QUEIROZ, 2011, p.136).

Pergunto o que ele quer ser, quando homem – 
um valentão assim como o Zé da Ilha e o Mauro 
Guerra? Surpreendentemente, Alcir diz que 
não, não gosta de malandro. Esse pessoal não 
vale nada; quem dá cartaz para eles é a polícia. 
Diz que o Carne Seca até chorava quando foi 
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preso. E o Mauro Guerra é tuberculoso. Alcir 
tem vontade de comprar um carro de praça e 
fazer ponto no Lido. [...] Não tem pai nem mãe, 
mora oficialmente com os tios, mas passa dias 
sem aparecer em casa (QUEIROZ, 2011, p.136).

 Ao apresentar a realidade vivida por cada um dos garotos, 
Rachel de Queiroz nos remete novamente a Moscovici (2009) 
quando fala sobre linguagem e representações sociais: “atribuições 
explicam comportamentos visíveis por fatores invisíveis”. E 
“queremos enfatizar que atribuições são sempre enxertadas em 
imputações, relações de causa e efeito em relações de fins-e-
meios” (MOSCOVICI, 2009, p.15).

Uma representação dá precedência, sob todas 
as circunstâncias, à responsabilidade pessoal, 
esforço individual e soluções individuais 
para os problemas da sociedade; a outra leva 
a uma clara consciência da injustiça social 
e responsabilidade social, contemplando 
soluções coletivas a problemas individuais 
(MOSCOVICI, 2009, p.16).  

 Rachel de Queiroz encerra a crônica com a partida dos 
garotos que, segundo ela, tentou convencê-los a ficar mais, no 
entanto estavam apressados ou “desconfiados”. “Dei dinheiro, 
deixei-os sair. Que é que podia fazer? Conselhos não aceitam. 
Chamar autoridade, para que? Autoridade não resolve, prende” 
(QUEIROZ, 2011, p.138).

Os garotos saíram. Fiquei a olhá-los, do portão. 
Dez metros além o pequenino voltou-se, deu 
adeus com a mão. Me apertou o coração, 
dei adeus também, fechei o portão devagar 
(QUEIROZ, 2011, p.138).
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Nos Passos de Uma Análise Crítica

 Fairclough (2001) nos diz que a interdiscursividade se 
realiza quando se logra especificar os tipos de discurso que estão 
delineados na amostra discursiva sob análise, e como é feito. O 
analista do discurso deve iniciar esta etapa com a caracterização 
do gênero. É a própria Rachel de Queiroz (2002) quem faz a 
definição no livro “Cenas Brasileiras”: “será talvez a crônica o 
gênero literário mais confessional do mundo. Pois o cronista, 
quase invariavelmente, tira o tema dos comentários que faz do 
seu próprio cotidiano, ou do assunto do dia no país, na cidade, no 
seu bairro” (QUEIROZ, 2011, p.7).

Quando vêm me importunar com a exigência 
(que eu detesto) de escrever minhas memórias, 
a resposta que dou é sempre a mesma: quem 
quiser saber a biografia, leia as minhas crônicas. 
Pela data e o local de cada uma, já há uma 
informação. E tudo que comento, que canto 
e que exploro, foi tirado do meu dia a dia: o 
menino que me trouxe uma flor, o espetáculo 
de teatro a que assisti, as memórias de infância, 
as lembranças e apelos do Ceará, sempre me 
cantando no sangue. E os fatos políticos, já que 
sou essencialmente um animal político, sempre 
me interesso apaixonadamente por tudo que 
acontece nessa área, seja na minha província, 
no meu município, no meu país ou no resto do 
mundo. Também os sentimentos, angústias e 
esperanças, alvoroços de coração, saudades, 
perdas, promessa, e alegrias, tudo isso aparece 
na crônica, aberta os disfarçadamente- 
compete ao leitor inteligente desvendar nas 
entrelinhas. Ou constatar na frase aberta 
(QUEIROZ, 2011, p.7).
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 A interdiscursividade também é outro tópico de análise, 
conforme Fairclough (2001), ou seja, por a inserção do texto na 
história, reacentua e retrabalha textos passados e, assim fazendo, 
ajuda a fazer história e contribui para processos de mudança mais 
amplos, antecipando e tentando moldar textos subsequentes. 
“Essa historicidade inerente aos textos permite-lhes desempenhar 
os papéis centrais que têm na sociedade contemporânea no limite 
principal da mudança social e cultural” (FAIRCLOUGH, 2001, p.135).

 O problema social apresentado na crônica ‘Os filhos 
que nunca tive’ é as crianças em situação de rua no Brasil na 
década de 50. Marcos César de Freitas (2003) em História Social 
da Infância expõe que o fenômeno de abandonar os filhos é tão 
antigo como a história da colonização brasileira e que caberia às 
câmaras municipais assisti-los, pois raramente as municipalidades 
assumiriam a responsabilidade. “Havia de fato descaso, omissão, 
pouca disposição para com esse serviço que dava muito trabalho” 
(FREITAS, 2003, p.54).

Só a partir dos anos de 1960, houve mudança de 
modelo e de orientação na assistência à infância 
abandonada. Começava a fase do Estado do 
Bem-Estar, com a criação da Funabem (1964), 
seguida da instalação, em vários estados, das 
Febems. Com a Constituição Cidadã de 1988, 
inseriram-se em nossa sociedade os Direitos 
Internacionais da Criança, proclamada pela 
ONU nos anos de 1950. Com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 
e Loas (1993), o Estado assume enfim sua 
responsabilidade sobre a assistência à infância 
e à adolescência desvalidas, e estas tornam-se 
sujeitos de Direito, pela primeira vez na história 
(FREITAS, 2003, p.79).
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 Este estado de abandono vivido por crianças da década 
de 50 é comprovado na crônica quando ela caracteriza cada uma 
delas, o Zica é o único que tem pai e mãe, no entanto, o pai é 
doente e a mãe, que tem outros filhos, lava roupa, por isto ele tem 
que trabalhar, “faz carreto”, “vigia automóvel”, “largou a escola”. 
O Nato pedia esmolas com a avó, mas induzido por Alcir, agora 
vive perambulando pela cidade. O Alcir, confessa, mas ao mesmo 
tempo desmente, segundo Rachel de Queiroz, mas já esteve 
envolvido com a criminalidade, mora com os tios, apanhou de um 
bêbado que estava na “tendinha de vender cachaça e pastel” do 
tio e depois disto não voltou mais para a casa.

Indaguei o que é que ele fazia para viver. Ele riu. 
Parece que na rua há muita coisa interessante 
para ocupar um homem resoluto. Por exemplo, 
já se ocupou em entregar lista a bicheiro. –
Quando a cana está dura, eles gostam de usar 
garoto, que não dá na vista. Aos sábados ajuda 
a lavagem dos ladrilhos num buteco da rua 
América, ganha um prato e uma grujinha que 
dá para o cigarro. Não é carregador de feira 
porque tem uma dor no umbigo, não aguenta 
peso. O médico do ambulatório diz que é 
hérnia; um dia em que estiver disposto ele 
procura o doutor e deixa operar. Pergunto se 
não deseja se operar no hospital aqui na ilha. 
Mas Alcir não quer se preocupar com a saúde. – 
Deixa pra lá. Serei moça, para me importar com 
umbigo grande? (QUEIROZ, 2011, p.137).

 Em 1956, três anos após a publicação da crônica, 
a Organização das Nações Unidas definia a proposta de 
Desenvolvimento de Comunidades e desta concepção de 
sociedade, a existência de desigualdades sociais é explicada 
através de processos de causa circular, “os pobres estariam, por 



212 mídias e desigualdade

insuficiência, desintegrados do processo de desenvolvimento” 
(FREITAS, 2003, p.146). No entanto, a concepção de pobreza e de 
programas para a recuperação de crianças pobres foi adotada 
apenas em 1979 pela Unicef, ano Internacional da Infância.

 Ao avançar um pouco mais com a Análise Crítica do 
Discurso da crônica ‘Os filhos que nunca tive’ depreendemos ainda 
uma série de pressuposições, já estabelecidas ou dadas, conforme 
define Fairclough (2001). “São sinceras ou manipulativas? 
São polêmicas (como orações negativas)? Há instâncias de 
metadiscurso ou ironia?” (FAIRCLOUGH, 2001, p.285). Analisamos 
que o texto de Rachel de Queiroz segue uma narrativa jornalística, 
em que suas observações, quando traça o perfil dos garotos e 
suas condições econômicas, são sinceras, um relato da realidade, 
em um discurso de denúncia. Embora o texto seja polêmico, pois 
descreve a conjuntura social e econômica da época, que leva 
ao abandono das crianças, que perambulam pelas ruas e estão 
sujeitas aos riscos, não há ironia no texto.

 Buscamos também Viviane Ramalho e Viviane de Melo 
Resende, Análise de Discurso (para a) crítica: texto como material 
de pesquisa (2011), ferramentas para percorrer esta análise do 
discurso da crônica de Rachel de Queiroz: “ao fazermos o uso da 
linguagem em nossas vidas cotidianas, recorremos a maneiras 
particulares de representar, de agir e interagir e de identificarmos 
o mundo e a nós mesmos/as” (RAMALHO; RESENDE, 2011, p.16).

 Encontramos na crônica, o que as autoras definem como 
a prática social conformada por uma articulação situada de 
elementos chamados momentos da prática – discurso, relações 
sociais, fenômeno mental e atividade material. Em que os discursos 
são utilizados para “agir, interagir, para representar aspectos do 
mundo e para identificar a nós mesmos e a outros” (RAMALHO; 
RESENDE, 2011, p.43).
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Mais Vítimas, do Que Marginais!

 Isabel Magalhães (2005) considera que a análise de discurso 
tem como propósito o debate teórico e metodológico do discurso, 
sendo a linguagem como prática social. “A ACD estuda textos e 
eventos em diversas práticas sociais, propondo uma teoria e um 
método para descrever, interpretar e explicar a linguagem no 
contexto sócio histórico” (MAGALHÃES, 2005, p.3).

 Rachel de Queiroz em ‘Os filhos que nunca tive’ faz uma 
ressignificação das crianças em situação de rua, não os colocando 
como marginais e sim como vítimas de um sistema excludentes e 
de desigualdade. O final da crônica, em que ela diz: “tentei detê-los 
por mais tempo”, “prometeram voltar a qualquer oportunidade”, 
“fiquei a olhá-los, do portão”, “me apertou o coração, dei adeus 
também, fechei o portão devagar” (2011, p.137), demonstram o 
sentimento da cronista pelas crianças abandonadas, que estão 
na rua, não por vontade própria, mas em busca de condições 
melhores de vida, longe da exploração, da violência, das condições 
econômicas a que são submetidas por aqueles que deveriam os 
proteger.  

 A denúncia social da cronista se encontra em diferentes 
trechos da crônica, mas é explícita também no último parágrafo 
quando ela diz: “dei o dinheiro, deixei-os sair. Que é que podia 
fazer?” (QUEIROZ, 2011, p.138). Sentimento de impotência diante 
da desigualdade social? Mais adiante: “chamar autoridade, para 
quê? Autoridade não resolve, prende” (QUEIROZ, 2011, p.138). 
Crítica direta a polícia e a ausência de políticas públicas que 
poderiam resolver a situação.

 Por meio da crônica, observamos o contexto social das 
crianças em situação de rua na década de 50, o que passados 65 
anos não é muito diferente. Embora seja indiscutível a importância 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo precisando de 
atualizações; e de programas nacionais e internacionais, tanto 
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governamentais quanto do Terceiro Setor, observamos números 
alarmantes do abandono de crianças.

 Segundo matéria publicada da ONUBR, em abril de 2015, 
intitulada ‘Abandonadas e descartadas: mais de 150 milhões 
de crianças vivem nas ruas, alertam especialistas da ONU’, as 
crianças estão escapando da pobreza, de moradias inadequadas, 
famílias  desestruturadas, violência doméstica, desalojamento, 
desastres naturais, conflitos e guerras. Elas tomam as ruas porque 
não há outro lugar para onde ir. Uma vez nas ruas, elas sofrem 
discriminação e estigmatização. 

A chave para mudar as vidas das crianças em 
situação de rua é assegurar, onde for possível, 
sua participação no desenvolvimento em 
termos de  direitos humanos baseados em 
programas e políticas que se relacionem 
com elas, assim como proporcionar moradias 
adequadas e acesso à educação”, disseram. 
“Crianças de rua são detentoras de direitos 
estabelecidos na Convenção sobre os 
Direitos da Criança, e devem ser, portanto, 
reconhecidas, valorizadas e tratadas dessa 
forma (ONUBR, 2015).

 Habilidade ímpar no jogo das ideias e da linguagem faz 
de Rachel de Queiroz a cronista do mesmo porte da ficcionista, 
a primeira grande voz feminina do modernismo brasileiro. A voz 
de denúncia e ao mesmo tempo de contextualização histórica de 
um dos graves problemas sociais do país, as crianças em situação 
de rua.
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